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 БИЛИНГВИЗЪМ И ЕЗИКОВИ КОНТАКТИ. ТИПОЛОГИЯ НА 

БИЛИНГВИЗМА. БИЛИНГВИЗЪМ И ДЕТСКА ВЪЗРАСТ 

 

Айше Н. Расимова, Гергана С. Николова, Емел С. Ибрямова, Радослава В. Ненова 

 

BILINGUALISM AND LANGUAGE CONTACTS. TYPOLOGY OF 

BILINGUALISM. BILINGUALISM AND CHILDHOOD 

 

Ayshe N. Rasimova, Gergana N. Nikolova, Emel S. Ibryamova, Radoslava V. Nenova 

 

 

ABSTRACT: By developing of hearing the unborn baby subconsciously 

memorizes the rhythm and melody of the language, which is called " mother 

language". The existance of two different languages in an individual's idiolect is 

defined as bilingualism. In any bilingualism, whatever it is natural or artificial, there 

is a first (native) language and a second (foreign) language, which usually differ in 

degree of proficiency. Working with bilingual children or students, it is a primary task 

of the teacher to enhance their motivation and to help them to overcome the difficulties 

that arise from the habits acquired from their mother tongue. Bilingualism is 

considered as a mental mechanism of knowledge, skills and habits, allowing a person 

to create and deliver speech units belonging to two different language systems. 

 

KEYWORDS: language, idiolect, bilingualism, children, proficiency, bilingual, 

teacher, skill, habit, speech. 

 

I. Въведение 

Речта на децата винаги е била обект на внимание от специалисти и 

неспециалисти. Много хора са се опитвали да разгадаят тайните на детската реч 

и да разберат как децата се научават да говорят. 

 Първата причина за изследване на детската реч е чисто биологическа. 

Детската реч се изследва, за да се открият биологическите механизми, които 

действат при пораждането на речта и дали тези механизми са еднакви при 

различни езици, народи, култури.  

 Втората причина е „социална“. Всяка социална група, всяка култура 

притежава характеристики, различни от други социални групи и култури. 

Изследването на детската реч цели да установи и това доколко децата от 

различни социални групи и култури усвояват по един и същи или по различен 

начин речта на възрастните, принадлежащи на дадената социална група или 

култура. 

 Третата причина за изследването е когнитивна. Всяко човешко 

същество има способността да „мисли“ и притежава определени „знания“. 

Когнитивните изследователи избират да изследват усвояването на даден език от 

децата в ранна възраст, защото всеки език представлява комплексно цяло. 

 Четвъртата причина за изследване на детската реч е образователна. 

Изследването на речта на деца (монолингви, билингви) дава информация на 
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специалистите как следва да бъдат структурирани учебниците за деца на даден 

език и как трябва да се преподава даден език в условия на монолингвизъм или 

билингвизъм. 

Дисциплината Лингвистични особености при усвояването на чужд език в 

детска възраст, включва както психолингвистична проблематика, така и общи 

въпроси на теорията на ранното чуждоезиково обучение. Тя представлява 

въведение в методиката и подготовка за нея, които предполагат запознаване с 

всички психолингвистични въпроси, методи и постижения от сферата: език – 

дете – познание. Учебната дисциплина има за цел да подготви детските и 

началните учители за особеностите, на които трябва да се подчинява подходът 

при обучението по чужд език на деца. 

II. Билингвизъм 

Индивидуалното владеене на езика, собственият запас от словесни 

единици, езикови правила и навици за употребата им се нарича идиолект (от гр. 

idios “свой, личен” и lektos “подлежащ на казване”). Почти в същия смисъл, 

предимно в генеративната граматика, се използва и терминът лингвистична 

компетенция, т.е. езикова осведоменост, компетентност на индивида в знаенето 

на езика. 

По отношение на отделния индивид езикът се проявява във вид на 

идиолект, в който са включени индивидуалните познания върху различни 

езикови формации. В зависимост от биографичните особености на индивида 

неговият идиолект може да се характеризира с диглосия (владеене на 

разновидности на даден език) и/или билингвизъм (владеене на различни езици). 

Отделни автори използват термина диглосия (гръцки еквивалент) за 

означаване на всякакви ситуации на билингвизъм, но подобна терминологична 

синонимна практика не е препоръчителна. 

Присъствието на два различни езика в идиолекта на отделната личност е 

явление от друг порядък. То се дефинира като билингвизъм (от лат. bi- “дву-” и 

lingua “език”), буквално – двуезичие. Съответно, владеенето само на един език се 

описва като монолигвизъм. Под билингвизъм (или двуезичие) разбираме 

владеенето и използването на два езика от даден индивид или от дадена общност, 

съвместното функциониране на две езикови системи в говорното общуване. 

Италианският психолингвист Ренцо Титоне определя билингвизма като 

„степен на комуникативна компетентност, която може да се използва за 

ефективна комуникация на повече от един език...“. Той смята, че при децата 

билингви се наблюдава голяма гъвкавост на ума, преимущество при 

формирането на понятия и по-големи мисловни способности. (1997 – 1998:7) 

Проведеният от Р. Коен (1989) експеримент потвърждава хипотезите на У. 

Ламбер и Е. Пийл от университета “Мак Джил” в Канада: 

•децата, които са учили два езика от най-ранната възраст, имат по два 

символа за всеки предмет и са принудени да възприемат средата и събитията 

чрез общи и абстрактни понятия без опората на езикови символи, следователно 

може да се смята, че двуезичните са по-способни да формират понятия и да 

мислят абстрактно от едноезичните поради факта, че мислят на два езика; 
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•двуезичните имат по-гъвкава мисъл, тъй като са свикнали да минават 

постоянно от един език на друг, т.е. от една система към друга, докато 

едноезичните са по-сковани в това отношение; 

•двуезичното дете е подложено на въздействие на две различни култури и 

съответно има повече лични преживявания. 

Изследванията, направени от Кийтс (1974) и Фан (1982) с полски деца, 

изучаващи английски и немски (с немски деца, изучаващи английски и китайски) 

и с английски деца, неизучаващи втори език, показват, че двуезичното обучение 

не само не забавя развитието на децата, но ги подпомага в учебния процес, тъй 

като логическите понятия, усвоени на единия език, могат да бъдат пренесени и 

на другия. И нещо много интересно – Хейкис (1980) заявява, че двуезичното 

обучение развива конкретната мисъл, като засилва способността да се осмисли 

дадена ситуация (наблюденията и разсъжденията върху нея). Ако обобщим – 

авторите поддържат тезата, че когато едно дете изучава два езика едновременно, 

напредва много по-бързо и развива по-пълно своите познавателни способности, 

благодарение на това, че двата езика разширяват неговите социални контакти. 

1. Типология на билингвизма 

► Проявленията в зависимост от критерия „Съотнесеност на билингвизма с 

определен социален колектив“ според Евгений Михайлович Верещагин 

разграничават три основни типа билингвизъм: 

 Индивидуален билингвизъм – присъщ за един или няколко членове на 

езикова общност, несвързани помежду си. В този случай единият от 

езиците е по принцип роден, а другият е допълнително усвоен за 

индивидуални цели – както например се усвоява някой от международните 

езици. Възможно е вторият (чуждият) език да се владее значително по-

слабо от родния. Важното в случая е индивидът да е усвоил този език в 

степен, която позволява на човек свободно да го използва (в устна и/или в 

писмена форма) и достатъчно ефективно да общува на него в съответна 

среда. 

 Групов билингвизъм – характерен за представители на дадена социална 

група. През Средновековието учените и юристите са били билингви 

(използвали са родния си език и латинския). Груповият билингвизъм е 

характерен и за страни с два официални езика – например в Канада 

(особено в Квебек) голяма част от населението владее френски и английски 

и според обстоятелствата използва всеки един от двата езика. По подобен 

начин в Швейцария се наблюдава френско-немски, немско-италиански, 

ретороманско-италиански, италианско-френски и пр. билингвизъм. 

 Масов билингвизъм – присъщ на цяла общност. Пример е лужишко-

немското двуезичие в Германия, което съществува от десет века, но децата 

постепенно спират да усвояват родния език вкъщи. 

 

► Проявления в зависимост от предложената от белгийския лингвист Жан 

Пол класификация на десетките видове билингвизъм: 

 Симетричен билингвизъм – се наблюдава, когато двата езика (или език и 

диалект) се знаят еднакво добре; 
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 Асиметричен билингвизъм – се наблюдава, когато единият език е 

доминантен. 

При симетричния билингвизъм и двата езика се владеят еднакво добре. 

Наблюдава се много по-рядко от асиметричния, при който усвоеността на 

единия от езиците е само пасивна или поне не е на нивото на другия език. 

Разликата във владеенето на езиците може да се дължи и на това, че 

единият език е усвоен само в книжовната му форма и в някоя друга 

разновидност, т. е. представен е диглосно в идиолекта на индивида, докато 

другият език се владее в някаква степен моноглосно – само чрез една 

стандартна или субстандартна разновидност. Например много от 

етническите турци в съвременна България, особено сред по-старите 

поколения, владеят диглосно българския език, но макар да си служат 

активно и с турски, всъщност знаят само местния диалект. Докато все по-

често при младото поколение се наблюдава усвояване на турския език и в 

съвременния му книжовен стандарт. 

 Хоризонтален билингвизъм – се наблюдава, когато и двата езика са 

равностойни по своята официална, културна или семейна роля. Например 

при образованите фламандци – фламандски и френски се владеят еднакво 

добре.  

 Вертикален билингвизъм – се наблюдава, когато даден език и определен 

диалект на същия език се владеят еднакво добре. Примери за вертикален 

билингвизъм има в Сицилия и остров Бали. В Сицилия се владее 

италиански език и сицилиански диалект, а на остров Бали – индонезийски 

език и балинезки диалект. 

 Диагонален билингвизъм – се наблюдава, когато едновременно 

функционират два езика (или език и диалект), принадлежащи към различни 

групи или семейства. Такъв тип двуезичие съществува при лужичаните – 

западнославянско племе, част от племенния съюз на лужишките сърби 

(лужишки езици – от славянската група, немски – от германската група), 

както и при френските баски (баскийски – неиндоевропейски език, 

френски – индоевропейски език). 

 Три четвърти билингвизъм – се наблюдава в общност, съставена от една 

двуезична и една едноезична група. Подобен билингвизъм е налице в 

много брюкселски жилищни комплекси (фламандци – почти всички 

билингви, франкофони – най-често монолингви, т.е. едноезични). 

 

► Никольоски (1976) отбелязва следните варианти на билингвизъм: 

⁕ Билингвизъм, възникващ при използването на два местни езика (преди 

всичко териториални диалекти); 

⁕ Билингвизъм, възникващ при използването на родния местен език и езика 

на регионалното общуване; 

⁕ Билингвизъм, възникващ при използването на местния език и езика – 

макропосредник (междунационален език); 

⁕ Билингвизъм, състоящ се в използването на регионалния език и езика 

микропосредник; 
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⁕ Билингвизъм, състоящ се в знанието на националния език и 

професионалния език. 

 

2. Методи на обучение в условия на билингвизъм 

Основна задача на учителя, преподаващ на деца билингви, е да помогне на 

учащите се по-лесно да преодолеят трудностите, които произтичат от 

придобитите от майчиния им език навици. 

Методи: 

⁓ Естествен (директен или  пряк) метод – обучението по български език се 

води без да се базира на майчиния език. Учителят произнася думата или фразата, 

а децата я повтарят. Майчиният език не се използва нито при обяснение на 

непознати думи, нито при изучаване на граматика. 

⁓ Преводен (сравнително–граматически) метод – българският език се 

изучава с постоянната помощ на майчиния език. Всички нови думи и явления се 

превеждат на майчиния език. 

⁓ Комбиниран (смесен) метод  – редица учени и изследователи подкрепят 

този метод. Редът на изучаване на звуковете и буквите в периода на 

ограмотяване на втория език се установява при строго отчитане на фонетичната 

система на майчиния и втория език. 

3. Лингвистични и психолингвистични аспекти 

При всеки билингвизъм, какъвто и да е той (естествен или изкуствен), има 

един първи (роден) език и един втори(чужд) език, които обикновено се 

различават по степен на владеене. Разликата в степента на владеене на първия и 

втория език се изразява в отношението между двете езикови системи, намиращи 

се в контакт и взаимодействие в отделния билингвист, колектив, етническата 

група и др.  

Съществува пасивно и активно владеене на втория език, които по същество 

са две различни степени на владеене на езика. Този факт е от голямо значение за 

изясняване на психологическата същност на билингвизма като явление, което 

обикновено съществува и се проявява в отделния индивид или по-точно в 

неговата реч. С психологически методи и тестове могат да се изясняват редица 

въпроси, свързани с мисленето, словесните асоциации и понятията при 

билингвиста, с неговата вътрешна реч при пораждане на изречения на първия 

или на втория език и т.н. Всички проблеми, свързани със запаметяване, 

осмисляне, възприемане, изразяване и т.н., представляват психологическия 

аспект на билингвизма и се изучават от психологията и психолингвистиката. 

Лингвистичният аспект на билингвизма изисква да се отчитат колкото се 

може по-точно мястото и ролята на интерференцията като най-същественото 

явление, с което се характеризира билингвизмът. В този смисъл се говори за: 

 Координативен (чист) билингвизъм; 

 Корелативен (смесен) билингвизъм; 

 Субординативен (едновременно – нормативен) билингвизъм. 

Трябва да се има предвид, че такова разграничаване на билингвизма не се 

възприема единодушно от различни учени. Съществува мнение, че 

субординативният билингвизъм е разновидност на корелативния. Това означава, 
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че фактически има два вида билингвизъм: координативен (чист) и корелативен 

(смесен), характеризиращ се съответно с липса и наличие на интерференция. 

В психологическите изследвания се употребяват наименованията пасивен и 

активен билингвизъм; частичен и пълен билингвизъм; продуктивен и рецептивен 

билингвизъм. 

Такова разграничаване на билингвизма е целесъобразно и необходимо, 

защото степента на владеенето на двата езика е важен елемент в изясняване 

същността на билингвизма, но в случая някои от употребените термини 

смущават или по-точно не могат да се възприемат безрезервно. 

 За частичен и пълен билингвизъм може да се говори, ако се има 

предвид, че пълният билингвизъм би означавал съвършено еднакво владеене и на 

двата езика; 

 Пасивен и активен билингвизъм, както и рецептивен, репродуктивен и 

продуктивен, са наименования, които се отнасят по-скоро до степента на 

владеене на втория език. Едва ли някой може да допусне, че първият (родният) 

език може да се владее само пасивно и рецептивно. Ако е така, то той не би бил 

първи (роден), а втори (чужд). Очевидно при определянето на различните видове 

билингвизъм от психологическа гледна точка за основен показател и критерий е 

послужила степента на владеенето на втория език. 

 Рецептивен билингвизъм се наблюдава, когато вторият език служи само 

за възприемане на реч – слушане и четене, а репродуктивен и продуктивен, както 

показват и самите думи – съответно за възпроизвеждане и произвеждане на реч 

на втория (чуждия) език.  

 Пасивен, частичен и рецептивен билингвизъм са едно и също нещо, т.е. 

ограничена степен на владеене на втория език, сведено до възприемане с 

разбиране на чужда реч, а активен, пълен и (ре)продуктивен билингвизъм 

означават пълноценно използване на вторичната езикова система в устната и 

писмената реч. 

III. Интерференция 

В условията на диглосия и билингвизъм може да настъпи интерференция 

(от лат. inter “между” и ferens “носещ”) между съответните езикови формации. 

Това означава, че се извършва “привнасяне” на елементи и правила от диалект 

върху книжовната форма (или обратно) при диглосията, или пък от единия език 

върху другия при билингвизма. 

В лингвистиката интерференцията се разглежда във връзка с овладяване на 

втори език. Обикновено се разглежда като влияние на първия език, този, за който 

у учещия са налице силни езикови навици. Относно резултата от това явление, 

първият език търпи влияние от втория или от чуждия.  

Може например да става въпрос за прехвърляне на лексикални единици 

(диалектизми, сленгизми, професионализми), фонетични особености, 

граматически модели със субстандартен произход в употребата на книжовния 

стандарт или пък за лексикална, фонетична, морфологична или синтактична 

интерференция между два езика. Най-очебийни са фонетичните интерференции 

при билингвизъм и тогава нетерминологично се казва, че съответният човек 

“говори с чужд акцент”. 
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Интерференцията може да се разглежда като процес и като резултат. Като 

влияние по време на изучаване на един език и като причина за радикални 

промени в езиците, ако са в условия, когато могат да се влияят. По пътя на 

радикални промени в някои езици в резултат от интерференция са се образували 

езикови съюзи (като балканския езиков съюз – включва български, новогръцки, 

румънски и албански език). 

Понякога интерференцията се разглежда само като отрицателно явление, 

което пречи на чуждия език да се изяви. Обикновено тя се разделя на 

положителна (трансфер на знания) и отрицателна. На нея се гледа и като начин 

да се изразим на междинния език, който „владеем“. Ако не знаем или знаем 

малко чужд език, прибягваме до помощта на родния език и допълваме 

пропуските си с чуждия, който е нашият резерв. Колкото повече се увеличават 

познанията ни за чуждия език, толкова по-малко е влиянието на родния. 

Интересно явление е и обратната интерференция – на чуждия върху родния 

език.  

IV. Двуезичие 

Интересът към двуезичието се свързва с изследването на Лев 

Владимирович Щерба през 1907 година. Изводите му стават основополагащи в 

съвременната теория на езиковите контакти.  

Един от първите, предложили последователна теория за интерференцията, 

е представителят на школата на асоциативната психология Епщайн (I. Epstein). 

Той знаел много езици и се заел с интроспективни наблюдения и самоанализ, 

като се опитвал да отговори на редица възникнали по време на работата му 

въпроси. Според него е възможна пряка връзка между идеите и чуждоезиковата 

дума. Множеството пресичащи се словесни асоциации, съществуващи у 

двуезичния, интерферират помежду си, особено в областта на изразяването, т.е. 

при говорене и писане. 

Двуезичието се разглежда като психически механизъм от знания, умения и 

навици, позволяващи на човека да създава и поражда речеви произведения, 

последователно принадлежащи на две езикови системи.  

Главното предимство на деца, изучаващи два езика, се крие в т.нар. „стил 

на познанието“, който дава възможност на децата да развиват своето 

въображение, образно мислене и умение при вземане на съответно решение... 

При тях се наблюдава по-гъвкава способност за обучение като резултат от 

превключването на езиците и използването по този начин на две различни 

перспективи или разбирания. Двуезичното дете може да бъде субект на по-голям 

обхват от събития, които обогатяват опита му и ускоряват коефициента на 

нарастване на познанието му. 

Редица учени под двуезичие разбират не само владеене на два национални 

езика или два етнически или генетически различни езици, или диалекти, но и 

владеенето на два етнически и генетически еднородни диалекти, или литературен 

език и диалект, отнасящи се към един национален език. Тази постановка се 

отхвърля от М. Михайлов (1968), защото приемането ú би довело до 

твърдението, че владеенето на различни стилове на езика в рамките на един 

национален език е също двуезичие. Ученият приема, че билингвизъм съществува 
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не само в рамките на един и същ език, а на два или повече национални езика. 

При това за двуезичието не е необходимо задължителното познаване на два 

литературни езика. То може да бъде сведено до знанието на два диалекта, ако те 

принадлежат към езика на две народности, или към две етнически групи, но с 

генетически форми. М. Михайлов споделя мнението на П.Б. Николски, който 

предлага да се разграничи двуезичието от диглосията. 

Биологична граница при усвояването/научаването на втори и всеки 

следващ език представлява пубертетът. Според повечето изследователи след 

пубертета способността за овладяване на език претърпява промени. 

Психолингвистите, които приемат съществуването на вродени универсални 

знания, знания за т.нар. универсална граматика, не са единни относно 

възможностите за достъп до правилата на тази граматика в зряла възраст. 

Единият от съществуващите отговори е, че универсалната граматика престава да 

бъде активна след пубертета. Алтернативното решение гласи, че универсалната 

граматика е активна и след пубертета. 

V. Билингвизъм и детска възраст 

При малките деца, особено при три-четиригодишните, първоначалното 

“учене” е пасивно, т.е. децата запомнят (и то несравнимо по-лесно от по-

големите), но дълго време не са способни активно да покажат знанията си. За да 

се провери дали детето запомня, може да се направи нещо съвсем простичко – да 

се вземат думичките, които са учени през изминалата седмица (в повечето детски 

градини учителите по език закачат на табло темата и лексиката, които се 

упражняват всяка седмица) и вкъщи да се намерят в книжки или списания 

картинки към тези думички. Ако тогава се помоли детето да покаже, например 

рибката (кажете думичката на езика, който детето учи), то най-вероятно ще я 

покаже веднага – но ако го попитат “как е риба на (английски)” дори 5-годишни 

деца може да се затруднят в отговора. Трябва да се помни, че цел на обучението 

е детето да учи и използва език, а не да превежда. Такива въпроси не следва да се 

задават по време на уроците – използват се изразите “покажи ми” или “какво е 

това” и това са структурите, с които децата са запознати и на които реагират на 

този етап.  Отделен проблем е, че децата най-често отказват да отговарят на 

такива въпроси вкъщи, просто защото не свързват ежедневната домашна 

обстановка с учене и с чужд език – според тях вкъщи се играе и почива и не е 

мястото за уроци. За детското разбиране тези ситуации са рязко разграничени и 

децата често реагират негативно на всеки опит да бъдат смесвани двете неща. 

Това, разбира се, не означава, че не може да се проследява напредъкът на детето 

в домашна обстановка, но трябва да се знае как. Ако се прояви търпение през 

първите месеци на обучение и не се насилва детето, много скоро ще се забележи, 

че докато си играе, то вмъква думички на чуждия език в игрите или “учи” 

мечето/куклата как се казва “пате”, а после му пее някоя песничка, която 

напразно е било молено да изпее и се стигнало до заключението, че то просто не 

я знае.  

А ако родителите имат желание активно да съдействат за напредъка на 

детето и ако владееят добре езика, който детето учи, биха могли умело да го 

мотивирт да усвоява нови думи и изрази. Трябва да запомнят, че механичното 
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“изпитване” на детето на научените думи всеки ден няма никакво място в тази 

възраст и списъкът с думички в градината не се прави с тази цел, а единствено, за 

да имат представа с какво се занимават в момента и евентуално каква лексика 

владее вече детето.  Подходящи за вкъщи са прекрасните дидактични игри, 

съобразени с възрастта и специално пригодени за ученето на чужд език, които се 

предлагат на пазара – картинни домина, мемори книжки с картинки и различни 

други, с които неусетно и на игра става заучаването и упражняването на думички 

и изрази. Такова занимание изисква време и настроение, както и много търпение 

от страна на родителите и педагозите, за да бъде всичко “игра” и детето да не 

усеща натиск за учене, а с удоволствие да приема да си “играе”. Така 

прекараното време би било изключително ценно не само като помощ в 

усвояването на езика, а също прекрасно и сближаващо преживяване. Но ако 

липсва желание и най-вече, ако родителите не владеят езика добре говоримо, не 

трябва да си поставят това за цел – подпомагането от родителя не е 

задължително и решаващо условие за изучаване на език. Трябва напълно да се 

доверят на учителите, които имат опит, подготовка и добра преценка. 

VI. Билингвизмът в българското училище 

В българските училища се обучават наред с децата от български произход 

и деца, чиито майчин език не е български. Работата за овладяване на българския 

език от такива деца е един специфичен синтез между родноезиково и 

чуждоезиково обучение.  

При децата и учениците билингви създаването на мотивация във всички 

училищни степени е основна задача на учителя. Целта на обучението по 

български език при децата билингви в началното училище е тези деца 

постепенно да усвоят книжовния български език в устна и писмена форма в 

степен, която ще им позволи успешно да се учат по всички учебни предмети, да 

получат подготовка, която ще им позволи безпроблемно да продължат 

образованието си в следващите степени. 

Много често децата билингви постъпват в училище с ограничен запас от 

българския език и това създава редица трудности при по нататъшното им 

обучение. Това действа на някои учители демотивиращо и понякога предизвиква 

отчаяние у тях. Ето защо постиженията и успеваемостта при тези ученици са 

ниски.  

В процеса на обучение на децата билингви наред с езиковите особености, 

трябва да се имат предвид и културните особености, които действат 

положително или отрицателно върху овладяването на българския език, за да се 

структурира правилно учебното съдържание и да се поднася дозирано. Децата 

билингви понякога постъпват в училище, усвоили вариант на официалния език, 

който общността е създала за нуждите на комуникацията в самата общност. 

В предучилищна възраст започва формирането на познавателни и социални 

мотиви за учене. В начална училищна степен започва действителното формиране 

на учебна мотивация като нова социална позиция. В средната училищна възраст 

се разширяват и укрепват видовете и равнищата на мотивиране (учебни, 

социални, лични), като водещи са мотивите за получаване на образование. 

Учебно- познавателните мотиви според Т.Беров (1989) са: 
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 мотиви, свързани със съдържанието на ученето; 

 мотиви, свързани с процеса на ученето; 

 самообразователни мотиви; 

 творчески мотиви за преобразуване на действителността. 

 

Мотивационната система на ученето според психолозите включва следните 

компоненти: 

 установка за учене – психично настройване за извършване на учебни 

действия в определена ситуация, под влияние на стимулни въздействия; 

 готовност за учене – включва различни установки, когнитивни и 

емоционални компоненти, мобилизиращи определени реакции и форми на 

поведение; 

 целеобразуване – свързано с формирането на “мотиви – цели” в учебния 

процес; 

 познавателен интерес – водещ мотив в учебната дейност, превърнал се в 

устойчива насоченост на личността на ученика към дадена сфера на знанието или 

практиката; 

 положителни емоционални преживявания; 

 общуване в процеса на учене има положителна роля за изграждане на 

мотивация за учене. 

Методическата система при обучението на втори език трябва да бъде 

изградена не само с оглед на закономерностите на усвояването на новия езиков 

материал, но да бъде насочена и към отстраняване на причините, затрудняващи 

това усвояване, т.е. с оглед на предотвратяване и намаляване на 

интерференцията. Упражненията с такава цел могат да бъдат разделени на: 

1. Упражнения за намаляване на интерференцията на различни нива на 

езиковата система: 

 упражнения за наблюдения и анализ на подбрани езикови явления, 

предизвикващи най- големи трудности; 

 тренировъчни упражнения (имитационни, въпросно- отговорни, 

упражнения по образец); 

 преводни упражнения; 

2. Упражнения за намаляване на интерференцията в речта: 

 репродуктивни упражнения (преразказ); 

 репродуктивно- продуктивни (съставяне на диалози, кратки текстове по 

образец); 

 продуктивни (ситуативни, комуникативни); 

 творчески (беседи, дискусия, разкази от художествен тип).    

Ст. Жекова (1998) отделя внимание на един друг важен проблем в учебния 

процес: на умението на учителя да се идентифицира с учениците. Учениците са 

поставени в условия на възпроизвеждащи готови и заучени знания. Според 

авторката този проблем би могъл да бъде разрешен, ако учителят успява във 

всекидневната си практика да има готовност да разбира гледната точка на 

другия, стремеж към съпреживяване, към цялостно и пълноценно възприемане 
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особеността на състоянията, възможностите, стремежите, мотивите на 

учениците. 

Ученето е сложен психологически процес и от правилното му 

организиране зависи успехът на всички ученици в училище. Важна роля в този 

процес играе учителят, който чрез съпреживяване и чрез поставяне на ученика в 

центъра на обучението може да създаде мотивация у всяко дете за успешен 

учебен процес. 

VII. Билингвизмът и българския език 

В член 30 на “Конвенцията на ООН за правата на детето” е записано, че в 

тези държави, в които съществуват етнически, религиозни или езикови 

малцинства, или коренно население, дете, принадлежащо към такова малцинство 

или произхождащо от коренното население, не може да бъде лишавано от 

правото в общност с други членове на неговата група да се ползва от собствената 

си култура, да изповядва или практикува собствената си религия, или да използва 

собствения си език. 

Българският език според Конституцията е официален език в Република 

България. На български език се осъществява обучението в училище. 

Овладяването на официалния език е условие, без което не може да се 

осъществи интегрирането на учениците с различен етнически произход в 

обществото, тяхното пълноценно интелектуално и емоционално развитие като 

личност. 

Взаимоотношението между майчиния език и българския език поражда 

проблеми (теоретични и практически), които имат своя специфика в началното 

училище. 

Методиката на обучението по български език с учениците, говорещи друг 

майчин език, се отличава от методиката на чуждоезиковото и родноезиковото 

обучение, но това не означава, че не споделя някои от техните принципи и 

методи. В някои селища, където децата постъпват в първи клас със 

задоволителни умения за общуване на български език, учебната работа може да 

се организира въз основа на принципите и методите на родноезиковото 

обучение, като само при някои уроци се предвижда диференциация на задачите. 

Но в голям брой селища, където поради отсъствие на езикова среда, 

първокласниците не притежават елементарни умения за българска реч, учителят 

трябва да се съобразява с основните принципи и методи на чуждоезиковото 

обучение. 

Методът за усвояване на български език в условията на ранен билингвизъм 

трябва да е близък до начина, по който всяко дете по света в ранно детство 

усвоява майчиния език. 

Христо Кючуков (1992) разграничава два етапа в развитието на речта в 

случаите на двуезичие: 

 Етап на смесена реч, при която детето използва безредно елементи от 

двата езика, без да държи сметка за принадлежността им.  

 Речта се разграничава в две отделни лингвистични системи, като детето 

използва и двата езика в съответствие с езиковата ситуация. 
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Българският език се явява като втори език за децата билингви и затова 

възприемането му от децата на малцинствата, се намира в зависимост от 

езиковия им опит. 

Децата започват да се ограмотяват на български език, без да са били 

ограмотени на майчиния си език. Това затруднява процеса на ограмотяване, 

защото децата не са формирали понятия от майчиния си език и не могат да 

осмислят понятията на български, защото нямат еквивалент с такива от 

майчиния език. Ограмотяването на децата билингви трябва да се различава и 

дори разграничава от ограмотяването на деца, носители на български език като 

майчин език. 70 – 80% от нарушенията на нормите на български език в речта на 

учениците са свързани с интерференцията (намесата) от майчиния език. 

Пример: в училищата с преобладаващ брой турски деца е необходимо да се 

отделя внимание на въпроси като „Кой?“, „Какво?“, тъй като граматическата 

категория одушевеност – неудошевеност в турски език не съвпада с 

българската(„Кой?“ - към хора, и „Какво?“ - към неодушевени предмети). 

Усвояването на българския език от двуезични деца на равнище битова реч 

е предпоставка и факторно условие за интензивно обучение в 1-ви клас и по-

нагоре. Ако тази възможност се пропусне по обективни или субективни причини 

(деца билингви не се обхванат в системата на предучилищно възпитание или пък 

възпитателите им в детската градина не са подготвени в необходимата степен за 

сложната работа по овладяването на българския език) учебният процес в 

началния курс се обременява с допълнителни трудности и грешки. Обучението 

по български език на учениците билингви има своя специфика, защото 

билингвистичната ситуация влияе върху системата на обучение въобще. Децата 

билингви от етнически малцинства не са специфична категория в 

проблематиката на специалната педагогика като наука. Те са изключение и от 

дефиницията за деца със специални педагогически нужди, освен случаите, когато 

има и други проблеми наред с изпитваните трудности от чисто езиков характер. 

Но общо взето децата билингви, освен че са двуезични, са и бикултурни, т.е. 

“носят” двата езика и двете култури. Те имат специфични методики, форми и 

подходи за тяхното обучение, необходимостта от създаването на една по-гъвкава 

педагогическа стратегия.  

Детето, което не владее добре български език, осмисля всичко чуто през 

фонетичното сито на собствения си език и игнорира всичко, несвойствено за 

него. Овладяването на българския език за него е процес на постепенно 

освобождаване от стереотипа да мисли на майчиния си език. Като се съобразява с 

двуезичието на ученика, учителят трябва да търси пътища и форми за ефективно 

обучение, съобразено със степента на съответствие и несъответствие между 

явленията в двата езика. Запознаването с конкретните езикови факти се извършва 

чрез сетивното познание – зрително-слухово илюстриране, а след това чрез 

възпроизвеждане на други думи и изречения. Практиката е критерий в този 

познавателен процес. Необходимо е да се набляга на говорните упражнения, за 

да се преодолее влиянието на майчиния език, и на изграждането на навици – 

речеви, слухови и речеводвигателни. Учебните задачи трябва да се степенуват, в 

зависимост от подготовката на учениците, за да се развиват познавателната 
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активност и умението им да изразяват мислите си правилно на български език. 

Когато учениците усвояват речеви и езикови закономерности, които се 

различават съществено от съответните закономерности на майчиния им език, 

техният изговор е зависим от особеностите на фонетиката и граматиката на 

родния език. Възприемането и възпроизвеждането на мислите на втория език е 

процес на пренастройване на съзнанието на учениците, в който взимат участие 

всички психически процеси:  

 познавателни – представи, мислене, въображение;  

 емоционални – чувство за удовлетворение или неудовлетворение от 

постигнатото; волеви.  

Не може да се игнорира това сложно единство и взаимовръзка на 

психически процеси. Учителят трябва да знае какво се извършва в съзнанието на 

учениците при възприемането на речевите факти, как се преработва и осмисля 

съобщената информация.  

За всички ученици билингви, изучаващи български език, особена трудност 

представлява категорията “род”. Тя се отнася за съществителните, 

прилагателните, местоименията, прилагателните форми. Всеки език има своя 

система за разпределянето на съществителните по “род” и трудностите в 

усвояването на българската категория “род” се обясняват с разминаванията на 

майчиния и българския език. В ромския език съществува само мъжки и женски 

род. Грешките в съгласуването по род в българския език се дължат именно на 

липсата на “среден род” в майчиния език на децата ромчета. 

VIII. Нарушения в четенето и писането 

Най-съществена част от обучението през първите години на основното 

образование е овладяването на умението за четене и писане. В случаите, когато 

детето не овладее през този период четенето и писането, то изпада в значителни 

затруднения, които без компетентна помощ не могат да бъдат преодолени. 

Според проучванията на редица учени, по-малки или по-големи затруднения при 

овладяване на въпросните два процеса се срещат в около 25% от децата в 

първите класове. В повечето случаи бързо се преодоляват. У част от тези деца 

обаче (3 – 10% от всички ученици) нивото на четене и писане е твърде ниско и не 

може да се коригира с обичайните педагогически методи. Такива деца губят 

много време за прочитане на текста и разбиране на прочетеното и не могат да се 

справят с училищната програма. По такъв начин затруднението в четенето и 

писането става сериозно препятствие за по-нататъшната работа дори на 

интелигентни и способни в друго отношение ученици. По тази причина 

проблемът за нарушенията в четенето и писането у децата е твърде актуален от 

психологична и педагогическа гледна точки и е с особено голяма обществена 

значимост. Своевременното откриване на причините, точната диагноза и рано 

предприетите специални обучителни методи ще спестят преди всичко на самото 

дете редица огорчения и разочарования, за които фактически то самото няма 

никакви лична вина. 

С течение на годините се появяват различни мнения, хипотези и теории 

относно нарушенията в четенето и писането. Авторите са използвали редица 

термини за назоваване на тези разстройства – брадилексия, дисграматаксия, 
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легастения, стрефосимволия, тифолексия, вербална слепота и други. В последно 

време най-разпространени са понятията дислексия и дисграфия. Какво всъщност 

представляват те? 

Прието е с дислексия и дисграфия да се означават изоставането на детето 

при овладяването на уменията за четене, и респективно за писане, в сравнение с 

интелектуалния му капацитет (определен със съответен метод) или 

несформирането на уменията за четене и писане. С термините алексия и аграфия 

се означават придобитите нарушения на четенето и писането, разпадането на 

веднъж сформираните умения. 

В случая трябва да се има предвид, че нарушенията на двата процеса са 

явления с универсален характер. Срещат се при всички народи, независимо от 

структурата на техния език и писмо. Наблюдават се както у деца, служещи си с 

латиница, така и при такива, които си служат с кирилица, дори и йероглифи, 

макар че някои автори да твърдят, че при японските деца дисграфия и дислекция 

се срещат много рядко. Като довод те изтъкват особеностите на това писмо. 

Независимо от това с какъв език си служат малките ученици, дали пишат от ляво 

на дясно (европейските народи), от дясно на ляво (арабско писмо), или отгоре 

надолу (японското писмо), грешките, които допускат децата с нарушения в 

четенето и писането, са главно следните: 

1. Бавно и погрешно писане. 

2. Разместване на буквите в думата. 

3. Замяна на букви, близки по графичен образ (Н-И). 

4. Писане на букви и цифри огледално. 

5. Изпускане или добавяне на букви, срички или думи. 

6. Непознаване на букви, срички или думи. 

7. Вмъкване на думи от по-горен ред при четене. Трудно или невъзможно 

преминаването от един прочетен ред на следващия. 

8. Пропускане на главни букви. 

9. При писане невъзможност да се пише в реда. 

Разстройването на процесите на четене и писане не е еднотипно. Когато 

говорим за нарушенията им, имаме предвид голяма група, в която попадат 

различни по етиология и механизъм нарушения. Дислексията и дисграфията 

обикновено се наблюдават в съчетание, но се срещат и изолирани форми. 

 

IX. Заключение 

Всяка година в света отмират по десет езика, а заедно с тях изчезват и 

културни, и биологични богатства. Отмирането на езиците не е нещо ново. 

Новото днес е бързината, с която те изчезват. 

Според Жан – Луи Калве езиците в света са една гравитационна система, 

подобно на екологията, която представя различните равнища на живота като 

поредица от взаимосвързани неща, като се започне от клетката и се стигне до 

екосферата. Основният стълб в системата от езици е английският, около който 

гравитират десетината суперцентрални, с тях са свързани 100 – 200 централни и 

4 до 5 хиляди периферни (Куриер на ЮНЕСКО, май 2000). 
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Ограмотяването на български език в условия на билингвизъм е 

изключително сложен процес. Детето билингва постъпва в началното училище 

без добро владеене на българския език, но очакванията от него са, че в рамките 

на една учебна година, то ще се научи да говори и да разбира какво му се говори, 

да чете и пише на български език. Трябва да се обърне особено внимание на 

сложните психически процеси, които протичат в съзнанието на детето, дължащи 

се на съществуването на две, а понякога на три езикови системи. 

Ако родителите имат колебания за това дали децата им да учат езици и 

кога, то те са неоснователни. Няма възраст, в която да не може да се учи език – 

но като правило важи “колкото по-рано, толкова по-добре”. Всички знаем, че 

процесът на учене на език започва в утробата.  Както беше отбелязано, още с 

развитието на слуха си нероденото бебе подсъзнателно запаметява ритмиката и 

мелодията на езика, който неслучайно се нарича “майчин”. Този процес 

продължава с невероятно бързи и качествени темпове през първите три-четири 

години от живота на детето, когато към естествената гъвкавост и лекота на 

паметта за езиковите структури се прибавя и развитието на говора и 

произношението. То приключва около петата или шестата година на детето и с 

края на това развитие в повечето случаи доста се затруднява правилното 

произнасяне на звукове, които не присъстват в родния език. А оттам намалява и 

възможността за научаване на чужд език без акцент.  

Важно е да се използват максимално добре тези първи години от живота на 

детето, когато процесът на учене на чужд език не може да бъде ясно разграничен 

от процеса на усвояване на родния – двете неща на тази възраст все още са едно 

и също и стават еднакво лесно. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И 

ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ – ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ 

 

Александрина Г. Величкова 

 

ORGANIZATIONAL BEHAVIOR, ORGANIZATIONAL CULTURE  

AND ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT - EDUCATIONAL ASPECTS 

 

Aleksandrina G. Velichkova 

 

ABSTRACT: Experience from research and analysis of practice shows that good 

schools are characterized primarily by a high spirit of community, cooperation and 

cooperation between teachers, with common activities, initiatives, with a high degree 

of identification of teachers with "their" school, with cooperation with other schools 

and institutions, with new relationships between teachers and leaders. In this sense, we 

are talking about a new organizational culture, new organizational behavior and 

development, which determine the appearance of the modern and future educational 

institution. 

 

KEYWORDS: organization, educational organization, organizational behavior, 

organizational culture, organizational development in the educational institution. 

 

Всеки човек през целия свой съзнателен живот участва в една или друга 

организация, като влиза в контакт с нея. Именно в или чрез организацията, при 

нейното съдействие, хората растат, учат се, работят, преодоляват недостатъци, 

влизат в многобройни отношения; развива се производството, науката, 

технологиите, културата, образованието. В рамките на организациите се 

осъществява повсеместно човешката дейност. Няма организация без хора, както 

няма хора, на които да не им се налага да влизат в контакт в определена 

организация. В организацията индивидуалната енергия на човека се умножава 

многократно (Балкански, 2001-а: 265). 

Заедно с дълбоките трансформации и динамичното развитие на обществото 

нарастват ролята и значението на организациите в него. Тяхното ефективно 

управление  е съществен фактор за изменение на обществения живот към по-

добро като цяло. Поради това съвременното общество се определя като общество 

на организациите или организационно общество (Георгиев и др., 2000: 194). 

Феноменът „организация” не е нов в историята на човешката 

цивилизация, но в последните десетилетия се превърна в повсеместен и 

универсален механизъм за утилизация на човешките усилия. Причините за това 

се коренят в развитието на технологиите и в процеса на глобализация на 

пазарните отношения, в индустриализацията и автоматизацията на 

производството и електронните средства за комуникация (Маджирова и др., 

2002: 40).  

Понятието „организация” произлиза от къснолатинската дума organiza, 

което означава „придавам строен вид”, „устройство”. Своята етимология 
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думата води началото си от гръцката organon – оръдие, инструмент (Балкански, 

2001-а: 265). 

В речниците организацията се определя като: 1. Система от дейности за 

постигане на определена цел (т.е. организация на труда); 2. Обединения на хора, 

институции или държави според общи цели, интереси и др. (т.е. вид сдружение); 

3. Организирам (в смисъл на обединявам, разпределям, сплотявам, привеждам в 

ред и пр.) (Речник..., 2002: 566). 

Преди повече от 70 години бележитият американски специалист по 

управление Ч. Бернард определя организацията като „система от съзнателно 

координирани дейности на двама или повече души” (Христов, 1997: 7) или 

„група хора, дейността на която съзнателно се координира за достигането на 

обща цел или цели” (Ангелов, 1998: 13). Според това определение, валидно и до 

днес, организацията е социална система.  

За да може група хора да бъде наречена организация, тя трябва да отговаря 

на следните характеристики: 

- наличие най-малко на двама души, които считат себе си за част от тази 

група; 

- наличие на най-малко една цел, разбирана като крайно състояние или 

желан резултат, които са приети като общи за всички членове на групата; 

- наличие на членове на групата, които работят съзнателно съвместно, за 

достигането на общата цел (Ангелов, 1998: 13). 

В ежедневието понятието „организация” се използва и в друг смисъл. То 

може да се анализира от три гледни точки: 

- първата, като система (например образователна институция) - в този 

смисъл организацията представлява основна подсистема на обществото, 

респективно на икономиката; 

- втората, „организация” може да означава равнище на организираност вътре 

в системата (добра организация, лоша организация); 

- третата, под организация може да се разбира дейността по създаване на 

ред, подреденост в една система. Това са дейности и работи, свързани с 

изграждането на организма на системата. В този смисъл организирането 

може да се разглежда като функция на управлението (Ангелов, 1998: 13). 

Терминът „организация” е един от най-разпространените в управлението  

и едновременно е един от най-многозначните. П. Балкански разграничава 

следните значения на този термин: 

- организация или организаторска дейност, организиране, като едно от 

базовите управленски действия, наред с планирането, ръководството, 

мотивацията и контрола; 

- организация като вътрешно устройство, строеж, организационен порядък 

вътре в дадена социална организация, като синоним на структура. В това 

значение, организацията в голяма степен се явява резултат от управлението 

и организационната дейност; 

- организацията като определено свойство на работа – напр. класно-урочна 

система на организация на процеса на обучение в училище; 
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- организацията като социален институт, учреждение, субект на 

гражданското общество, система, която обединява хората за осъществяване 

на съвместна дейност (каквато е и образователната институция – бел. моя – 

А.В.) (Балкански, 2001-а: 266). 

И. Симеонов също анализира понятието „организация” заради различния 

смисъл, който се влага в неговото съдържание. Според него, въпреки 

разнообразието, ясно се очертават следните три взаимосвързани аспекта на 

разглеждане: функционален, атрибутивен (структурен) и предметен 

(институционален) (Симеонов, 1995: 30 – 31): 

- във функционален аспект думата организация означава процес на 

подреждане на частите на цялото, на функциониране на цялото, на 

функционирането на една система. Тя означава още дейност по внасяне на 

необходимото равновесие в съвкупността от елементи на една система. В 

този смисъл организацията е трайно осъществявана съвкупност от 

действия, с помощта на които се подреждат във времето и пространството 

определени реални предмети (събития) или човешки сили, за да се получи 

желан ефект. А с това... се дефинира понятието „функция” на управление, 

т.е. думата организация в този случай означава функция на управлението; 

- в атрибутивен аспект с думата организация се означават признаци, 

свойства на една система, определящи нейното качествено състояние, 

степента на взаимовръзка и взаимодействие между отделните й части, т.е. 

определящи поредността, насочеността и съвместимостта на елементите на 

цялото. В този смисъл организацията изразява степента на вътрешна 

структура на функциониране; 

- в институционален аспект думата организация означава система, чието 

функциониране преследва постигането на предварително определени цели. 

Функционално дефинираните елементи на тази система съдействат за 

успеха на целостта, който пък от своя страна е съществено условие за 

успеха на частите. От предложеното определение следва, че всяка 

организация е система. Но не всяка система е организация. 

Пламен Радев обобщава различните определения за организация – според 

него тя е: 

- система, в която отделните, структурно различни елементи функционират 

взаимосвързано и съгласувано; 

- обединение, институция, учреждение; 

- феномен, който е антитеза на хаоса и безпорядъка; 

- система, изградена чрез съзнателното и преднамерено обединяване на лица 

или обществени групи за осъществяване на целенасочена дейност, като 

строежът, начинът на функциониране, нейните връзки и съставни части са 

нормативно определени и формално закрепени; 

- мярка на реда; 

- взаимна връзка между формални правила за управление на дейността 

(организация на дейностите като една от функциите на управлението); 
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- съвкупност от човешки ресурси и инструментални средства, обединени по 

подходящ начин и взаимни връзки за постигане на общи цели (Радев, 2008: 

37). 

В книгата си „Организацията – социален инструмент” Хр. Стоянов 

систематизира основните отличителни характеристики на организацията 

(Стоянов, 1988: 24): 

- насоченост към постигане на определени цели; 

- устройство, организационна структура, подчинена на постигането на целта; 

- разпределение на труда и властта; 

- формализирани права, осигуряващи функционирането на цялото по 

съответстващ на целите начин за продължителен времеви интервал; 

- контрол чрез специално изградени инстанции; 

- членски състав, подбран по критерии, отговарящи на целта, подлежащ на 

непосредствено точно установяване.  

Организациите имат много рядко само една цел. Те са в повечето случаи 

сложни, защото имат набор от взаимосвързани цели. Всички сложни 

организации притежават и други общи характеристики (освен посочените по-

горе): ресурси (хора, капитал, материали, технология и информация), зависимост 

от външната среда, зависимост от вътрешната среда, хоризонтално и вертикално 

разделение на труда (Христов, 1997: 7). 

А. Уиксберг също разглежда организациите като „система от сложни 

връзки” (Wickesberg, 1983:112), тъй като организацията може да се третира и 

като „съвкупност от задължения, поставящи се на индивидите, и приноса на 

всеки от тях към общата дейност, както и регламентираните процедури и методи 

за осъществяване на практическите действия” (Cox at al., 1988: 276). 

Може да се счита, че организацията е система от определени, относително 

автономни групи от хора, ориентирани към постигането на предварително 

определена цел, осъществяването на която изисква съвместни и координирани 

действия. Тя е още съвкупност от хора с определена специализация на дейност и 

принадлежащите им средства за реализирането на определен желан резултат. В 

този смисъл училището (респ. образователната институция - бел.моя-А.В.) е 

също една организация (Симеонов, 1995:32). 

Много могат да бъдат социалните организации според своя характер, 

вътрешна структура, цели и форми на дейност. В зависимост от целите (целта) 

например организациите могат да бъдат: стопански, политически, спортни, 

религиозни, здравни, културни, просветни и др. (Христов, 1997: 8). Под социална 

организация разбираме обединение на хора, които работят и действат съвместно 

за постигане на една или много цели и координират своите действия на основата 

на определени норми и правила – формални и неформални (Балкански, 2001-а: 

267). 

Ефективността на организацията, според М. Армстронг, зависи от: 

 силното, вдъхновено ръководство отгоре; 

 силен управленски екип; 

 добре мотивиран, всеотдаен, гъвкав и квалифициран персонал; 

 добра колективна работа в цялата организация; 
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 непрекъснат стремеж към новаторство, съчетан със способност да се 

управляват и използват максимално промените; 

 ясно формулирани цели и стратегии за изпълнението им; 

 положителна фирмена култура; 

 ценностна система с особено внимание към изпълнението, качеството и 

отговорностите на организацията пред всички, които имат значение за нея 

– акционерите, мениджърите, доставчиците, клиентите и широката 

общественост; 

 способност за бързи действия; 

 здрава финансова основа (Армстронг, 1993: 67 – 68). 

За да може една организация да реализира своите цели и задачи, някой 

трябва да координира дейността на всички подразделения и хора, които работят 

в организацията. Необходимостта всяка организация да бъде управлявана, т.е. в 

нея да протича процесът на управление, е повече от очевидна. Именно 

организацията е причината, която обуславя съществуването на 

мениджмънта/управлението. Основният въпрос е как дейността на една 

организация да бъде успешна. Затова смисълът на управлението е изпълнението 

на реални работи с реално съществуващи хора (Ангелов, 1998: 17 – 26). 

Организационното поведение е смесена дисциплина, която израства от 

приносите на многобройни по-ранни области на изследване. Науките 

психология, социология, инженерни науки, антропология, мениджмънт и 

медицина допринасят за разбирането на поведението на хората в организациите 

(Нелсън и Куик, 2017: 40 – 42). 

Организационното поведение винаги се осъществява в контекста на 

конкретна организационна среда (вкл. и образователната – бел. моя.-А.В.). 

Повечето опити за обясняване  или прогнозиране на организационното 

поведение разчитат силно на фактори в организацията и придават по-малка 

тежест на съображенията на външната среда (Kotter, 1979: 87 – 92). 

В Световния речник по мениджмънт под организационно поведение се 

разбира начинът, по който организациите функционират в зависимост от тяхната 

структура и начин на действие, както и начинът, по който хората в тези 

организации реагират – индивидуално или групово (Йохансен и Пейдж, 1992: 

271). 

Организационното поведение като научна област и научна дисциплина 

изучава устойчивите характеристики на поведението на човека и човешките 

общности от гледна точка на организирания труд и управлението (Паунов и др., 

2019). Организационното поведение изучава поведението на човека и човешките 

групи, когато те се намират в трудова среда, т.е. организационното поведение  

изучава факторите, които карат хората (и групите от хора) да се държат по един 

или друг начин в организацията (Пенчева, 2007: 7). 

Организационното поведение има за предмет трудовото поведение на 

отделния човек и на групата, с оглед тяхното опознаване и ефективно управление 

(Тодорова, 2008: 10).  

Основната цел на организационното поведение като научна област е да 

съдейства за повишаване ефективността на организацията чрез създаване на 
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условия за максимално използване на потенциалните възможности на хората и 

групите от хора, работещи в тях (пак там).  

М. Паунов конкретизира следните цели на организационното поведение: 

- да осигури систематично описание на човешкото поведение в различни 

условия; 

- да разбере наблюдаваното поведение, т.е. да изведе причините, факторите 

за него и да го обясни; 

- да предскаже бъдещо поведение на индивиди и групи с някаква степен на 

увереност; 

- да осъществи поне частично въздействие върху поведението и да съдейства 

за развитието на човешката дейност в определена насока (Паунов, 2006: 

12). 

П. Бодурова формулира следните основни задачи на организационното 

поведение, произтичащи от целите: 

- да съдейства за постигане на организационните цели при наличието на 

различие с индивидуалните цели на хората в организацията; 

- да въоръжи ръководния екип с подходящи средства за въвличане на хората 

от организацията при  изпълнение на общите организационни цели; 

- да накара хората да възприемат определените им организационни роли; 

- да провокира хората да поемат задачи, които да изпълнят ефективно; 

- да се поддържат възприетите в организацията правила и процедури; 

- да се развива чувство за лоялност у членовете на организацията, за да може 

тя да действа като ефективна социална система (Бодурова и Желязкова, 

2009). 

Компетентното и ефективно управление на организационното поведение (в 

т.ч. и в образователната институция – бел. моя.-А.В.) би осигурило следните 

резултати: 

- достигане до разбирането, че между организационните и индивидуалните 

цели съществува взаимна връзка и взамозависимост; 

- оптимизиране на състава и структурата на персонала в организацията чрез 

усъвършенстване на системата за подбор; 

- наличие на мотивиран и ангажиран персонал; 

- отговорност при изпълнението на различни организационни роли; 

- усъвършенстване на системата за оценяване на персонала; 

- повишаване на производителността на труда чрез усъвършенстване на 

междуличностните отношения; 

- оптимизиране на използването на работното време (Пенчева, 2010). 

 

В съвременните условия организационната култура става важен фактор 

за качествено управление и организационно развитие, за осигуряване на 

стабилност, гъвкавост и адаптивност на организациите (в т.ч. и образователните 

– бел. моя-А.В.) в променящия се икономически, политически и социокултурен 

контекст. Големият интерес към организационната култура се основава на 

значимостта й както за успеха на организацията, така и за поведението на хората 

в нея (Костова, 2010: 256). Днес и теоретици, и практици все по-малко разчитат 
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на администрирането в управлението на човешките ресурси. Те се стремят към 

използването на модел, свързан с човешкото поведение и осигуряващ духовното 

обединение на сътрудниците. Културата се възприема като обединяващо начало, 

което интегрира интересите на сътрудниците, сплотява ръководството и 

подчинените и в крайна сметка води до ръст на производителността и 

икономическата ефективност на организацията (Тодорова, 2008: 165). 

Организационната култура се определя като споделяни от членовете на 

организацията ценности (вярвания, убеждения) и норми – неписани правила за 

поведение, формиращи начина, по който хората си взаимодействат и оказващи 

силно влияние върху всички процеси в организацията (Armstrong, 1992: 69). 

Организационната култура се занимава с поведението на хората в процеса 

на работа. Нейна най-съществена характеристика е, че съгласува общите 

интереси на организацията с потребностите и интересите на хората. Ако тази 

нейна черта отсъства, усилията за спечелване на персонала остават безплодни. 

Организационната култура се гради върху мисията, визията, целите, ценностите, 

философията на поведение и отношение към служителите и клиентите, климата в 

организацията, правилата и нормите в колективите, морала и поведението на 

хората в процеса на тяхното взаимодействие. Поради различния предмет и цели 

на дейността в публичните организации организационната култура трябва да 

синтезира в себе си усещането за смисъла и значението на дейността, която 

хората трябва да вършат. Затова е необходимо ценностите в една организация да 

бъдат дискутирани от целия персонал, за да се убедят всички в техния здрав 

смисъл (Кънчев, 2002: 132). 

Организационната култура включва и редица други елементи, утвърдили 

се в процеса на дългогодишната история на организацията, на ръководния стил и 

управленска практика, на утвърдилите се междуличностни отношения. Това са 

традициите и обичаите, неписаните закони и правила на поведение и 

взаимоотношения, установеният социален климат, изработените и възприети 

ритуали, примерът на известни личности и пр. Всички тези елементи, 

интегрирани в общата система за управление на персонала, въздействат по свой 

специфичен начин върху мисленето, настроенията и отношението към работата, 

формират усещането за принадлежност към организацията, в която се трудят. По 

този начин те встъпват в ролята на съвременен и ефективен фактор на 

организационно поведение, резултатите от което удовлетворяват както общите, 

така и индивидуалните интереси. В това трябва да се вижда изключителното 

място и роля на социализацията на персонала при неговото управление и 

важността й като първостепенна задача на всеки ръководител (пак там, 2002: 

133). 

Ценностите се проявяват в нормите, които имат силно влияние върху 

взаимоотношенията между управляващи и управлявани; върху трудовата етика; 

статуса и амбициите; трудовото представяне; лоялността. Връзката между човека 

и организацията следва да съдържа пълно приемане на ценностите, целите и 

нормите на организацията, съпричастност, желание и усилия да се работи в 

интерес на организацията. Организационната култура създава среда, в която се 
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ражда (или не) удовлетвореност от труда и ангажираност към организацията 

(Костова, 2010: 256 – 257). 

В този процес на формиране на организационната култура в 

образователната сфера на микроравнище имат важно значение качествените 

характеристики и поведението на хората в организацията, привличането, 

подборът, социализацията, сплотяването, задържането, очакванията и 

алтернативите за оставане или напускане на кадрите (пак там, 2010: 260). 

За предаване на организационната култура на институцията, за постигане 

на идентификация и привързаност на педагогическия и непедагогическия 

персонал може да се използват  важни техники и процедури някои от които са: 

- осигуряване на условия за научаване и приемане на новите ценности; 

- разкриване на възможността за дълговременни перспективи в 

професионалното развитие и кариера; 

- прецизно използване на системите за обучение, възнаграждения и 

контрол, за да се подчертаят ценните постижения и поведенчески актове (Pascale, 

1985: 28 – 40). 

Организационната култура влияе пряко и индиректно върху управлението 

на човешките ресурси в положителна или в негативна посока. Взаимното доверие 

и благоприятният организационен климат, груповите форми на работа, грижата 

за индивидуалните потребности на педагогическия и непедагогическия персонал, 

съдържанието и характерът на решенията, системата за оценяване, развитие и 

стимулиране допринасят за постигане на качество в управлението на човешките 

ресурси в резултатите от дейността на училището или детската градина. 

Управлението на човешките ресурси влияе върху организационната култура чрез 

разработване и прилагане на стратегии и политики за персонала: чрез 

управленския стил, чрез дейностите по управление на човешките ресурси, чрез 

комуникациите в организацията. Разработването и обвързването на стратегиите и 

политиките по човешките ресурси в образователните институции с 

организационната стратегия определя основните насоки за изменение на 

ценностите и нормите в организацията (Костова, 2010: 279). 

Специфична и важна форма на комуникация като въздействие върху 

културата е обучението. С негова помощ се формират нови ценности, 

изкореняват се вредни такива или се постига преподреждане на приоритетите на 

вече съществуващи отношения към организацията, собственото „Аз”, качеството, 

потребителя, клиентите и т.н. Не на последно място обучението дава познание, 

разширява кръгозора на мисленето и усъвършенства оценъчната страна на 

нашите възприятия.  Същинската цел на обучението е не само придобиването на 

специализирани знания и умения, а модификацията на поведението и 

постигането на ангажираност към организацията (Паунов, 2007: 144 –145). 

Ефективната организационна култура дава социално приетите начини за 

изразяване на чувствата, спомага за разрешаване на конфликтите и така 

осигурява психологически комфорт и емоционално благополучие на личността 

(Илиева, 2006: 66). Организационната култура е средство, с помощта на което 

прекалено силните емоции и опасни поведения (страх, фрустрация, агресивност, 

ярост или прекален ентусиазъм) се тушират и модифицират в по-приемливи и 
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по-малко рискови в нейната цялост (Паунов, 2007: 190 – 192). Една от 

обобщените класификации предлага няколко направления на функциониране на 

организационната култура, едно от които е преодоляване и управляване на силни 

емоционални състояния, вариращи от гняв, страх и агресивност до надежда и 

ентусиазъм (Каменов и др., 1998: 209). 

Културата на организацията има много силна интегративна стойност за 

всичко, което се върши в училище (образователната институция – бел.моя-А.В.) 

и това прави още по-важна нейната синергична функция спрямо качеството и 

ефективността на образователните процеси и резултати. Мениджмънтът на 

училището не само съответства на неговата организационна култура, но и оказва 

влияние върху нейното формиране и развитие. Обучението и развитието са 

важна съставна част от дейностите в организациите  и са елемент от тяхната 

организационната култура. Културата на училището обхваща и качеството на 

управление на организацията (Радев, 2008: 164-171).  

Подтиците за формиралото се през последните десетилетия направление в 

науката и практиката, известно под наименованието „организационно 

развитие” (Organization Development), идват от промишлеността и управлението 

на големите системи със социален характер. Училището (образователната 

институция – бел. моя – А.В.) като социална организация може да бъде 

разглеждано и изследвано от позициите на теорията за организацията, тъй като в 

него съществуват същите субсистеми: социална организация, действена 

комуникация, необходима и достатъчна кооперация (Бижков, 1992: 679). 

Под понятието „организационно развитие” на училището (образователната 

институция – бел.моя-А.В.) се разбират свързаните систематично, планираните и 

поддържаните за продължително време усилия за самопознаване и подобряване 

на собствената организация при подчертаване на измененията на формалните и 

неформалните процедури, процеси, норми и структури и с използване на научни 

концепции. Целта на тези усилия е както подобряване и повишаване качеството 

на живота на индивидите, така и на организацията. В развитието на училището 

като организация в центъра на вниманието пряко или косвено стоят въпросите и 

задачите на образованието и възпитанието (Greber, 1991: 251). 

В настоящия момент организационното развитие е едно от най-мощните 

направления в науките за поведението и управлението и се приема като 

необходимост и начин на живот в съвременната организация (Илиева, 2006: 95). 

Неговият статус се разширява към цялостното управление на организацията и 

към създаване на адаптивна организация (Beer, Walton, 1987: 339 – 367). Наред с 

това все по-честа е практиката управлението на човешките ресурси да абсорбира 

ценностите и технологията на организационното развитие, за да може да 

привлича, мотивира и задържа висококвалифициран персонал. Така в наши дни 

организационното развитие е основното средство за осъществяване на 

планираната промяна в организацията и за въвеждането на необходимите 

изменения в стратегията, структурата и процесите (Илиева, 2006: 96). 

Основните принципи и ценности в организационното развитие се отнасят 

до хората като индивиди, до хората като членове на групите и като лидери и до 

хората като членове на цялостната организационна система. Тези възгледи се 
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обобщават в няколко основни положения в организационното развитие (French & 

Bell, 1990): 

- стремежът на хората за лично развитие и израстване, ако се осигури 

среда, която да е едновременно поддържаща и предизвикваща, т.е. повечето хора 

искат да станат нещо повече от това, на което са способни, стига да им се 

предоставят съответните условия за промяна и развитие; 

- повечето хора желаят да направят и са способни да допринесат повече 

за постигане на организационните цели, отколкото на практика им осигуряват 

условията на работа; 

- чувствата са важни за организацията и за подобряване на 

междуличностните процеси в нея. Културата в повечето групи подчертава 

рационалността и допуска, че чувствата, както положителните, така и 

отрицателните, са табу. Потиснатите чувства и атитюди влияят отрицателно 

върху решаването на проблемите, личното развитие и удовлетвореността от 

труда. Развиването на групови умения за справяне с чувствата открива повече 

възможности за решаване на конфликти, ефективна комуникация и 

сътрудничество както в трудовата група, така и с другите групи; 

- равнището на междуличностно доверие, подкрепа и сътрудничество в 

повечето групи и организации е много по-ниско от необходимото и желаното. То 

се обуславя от неотчитане на чувствата, липса на умения за групово решаване на 

проблеми и лидерски стилове, които засилват дисфункционалната конкуренция и 

създават затворен климат на недоверие и липса на взаимна подкрепа. 

Необходимостта от организационно развитие и неизбежността на 

организационната промяна поставя предизвикателства пред управлението на 

човешките ресурси. Ефективността на дейностите по управлението на персонала 

трябва да се оценява единствено в контекста на организационно развитие и 

промяна, защото една от основните роли на това управление е да предвижда 

промяната и да я насочва в желаната насока. Едни от типичните промени, които 

изискват намесата от страна на управлението на човешките ресурси, са 

промените в технологията и начините за извършване на работата, които изискват 

повишаване на квалификацията и подходящо обучение (Тодорова, 2008: 51). 

За да се осъществят  успешно промените в организацията е необходимо 

традиционният модел за управление на човешките ресурси, който е предимно 

статичен по природа и включва добре установени и разработени дейности по 

подбора, обучението и мотивирането на човешкия капитал, да се съчетае с 

прилагането на нов динамичен модел, който да отразява следните области: 

- стратегическото управление на човешките ресурси; 

- управлението на организационната култура; 

- управлението на организационната промяна и развитие; 

- управлението на качеството и на изпълнението. 

Това означава, че класическите дейности по управление на човешките 

ресурси се съхраняват, но наред с това се засилва потребността от активна 

намеса в процеса на управление на промяната (Илиева, 2006: 72). Същинското 

променяне се изразява в нови начини на работа, нови ценности и отношение към 

клиентите и потребителите на продуктите и услугите на организацията. На този 
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етап от особено значение за осъществяване на промяната е система за обучение 

и развитие, която дава възможност да се усвоят и въведат в действие 

изискваните изменения в изпълнението  и поведението. Обучението и развитието 

би било ефективно, ако се планира и провежда паралелно в две насоки – от една 

страна, научаването на конкретните начини и новости в извършването на 

работата, т.е. „формалното” или „ролевото” учене, а от друга страна – 

създаване на социално психологически умения като умения за общуване, за 

работа в екип, за разрешаване на конфликти, лидерски и управленски умения, т.е 

„неформалното” или социално учене и личностно развитие. 

Предизвикателството по управление на промяната в организацията всъщност е 

предизвикателство към управлението на човешките ресурси и степента, в която 

то ще отговори на новите реалности и потребности, ще е решаваща за 

утвърждаването на статуса и влиянието му в организациите (пак там: 77 – 78). 

Организационното развитие включва прилагане на различни техники и 

интервенции, за да се подпомогне и улесни постигането на определени 

положителни изменения в структурата, процесите и управлението на човешките 

ресурси. Организационното развитие се определя като процес и дейност, като 

продължителни усилия за подобряване  и промяна на организацията чрез по-

ефективно управление на организационната култура (Костова, 2010: 261). 

Концепцията „организационно развитие” е хуманистична по характер, 

тъй като основните принципи и ценностите са насочени към постигане на баланс 

между интересите и индивидуалните потребности на хората за развитие и 

необходимостта от ефективност и оцеляване на организацията. Този подход е 

ориентиран към организационното учене и организационната промяна така, че да 

удовлетворяват стремежа на хората за лично развитие и израстване и 

организацията да оцелява и просперира. В образователната сфера на 

микроравнище целите на организационното развитие и организационната 

промяна може да се формулират по следния начин: 

- активизиране на педагогическия и непедагогическия персонал за участие 

във формулирането и решаването на проблемите; 

- използване на различни подходи към решаването на проблемите на 

човешките ресурси в съответната институция на основата на знания, 

възприятия, интуиция;  

- комплексно решаване на проблемите в образователните институции – 

организационно – структурни, организационно – културни, проблеми на 

властта; 

- обучение на персонала в действие – програма за обучение и квалификация, 

връзка с практиката, екипно обучение, акцент върху начина на мислене, 

творческа среда, умение за учене през целия живот; 

- преодоляване на съпротивата на част от персонала към промените, 

създаване на способност за промяна и управлението й (Костова, 2010: 263). 

Едно от основните мениджмънт предизвикателства на ХХІ век, 

дефинирано от П. Дракър, е необходимостта от превръщане на организацията в 

лидер на промяната. Лидерите владеят политики за създаване на бъдещето. Те 

търсят промените като възможности, знаят как да откриват най-подходящите 
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методи за прогнозиране и въвеждане на промените, за балансирането им с 

приемствеността, за извличане на ползи както в рамките на организацията, така и 

извън нея (Дракър, 2005: 73 – 95). Следващата стъпка на лидерите на промяната е 

организираното и непрекъснато подобряване на процеси, услуги и продукти чрез 

маркетинг, нова информация и нови технологии, квалификация и развитие на 

персонала (Костова, 2010: 272). 

ХХІ век поставя нови изисквания не само към организациите, но и към 

отделната личност. Тя трябва да се научи, според П. Дракър, да управлява себе 

си, да знае силните си страни, да намира своето място и дава най-голям принос, 

да се научи да се самоусъврършенства, да знае как, кога и какво да променя, за да 

бъде вечно млада и духовно жизнена (Дракър, 2005: 74 – 168). 

В научната литература се предлагат различни методи и техники за 

преодоляване на страховете и съпротивите срещу промяната, които имат своите 

предимства, недостатъци и специфика на приложение в различните 

образователни организации: обучение и квалификация; участие и включеност; 

фасилитация и подкрепа; преговори и постигане на съгласие; манипулиране и 

кооптиране; явна и неявна принуда; мотивиране за промяна (Костова, 2010: 276). 

Осъществяването на проекта за организационна промяна на 

образователните институции изисква екип от високо организационно равнище. 

Индивидите или групите, които носят главната отговорност и изпълняват главна 

роля за реализиране на промяната, се наричат агенти на промяната. От тях се 

очаква да имат ясно виждане как да се планира и ефективно да се ръководи 

процесът на промяна, да откроят приоритетите, да осигурят подкрепата и 

ресурсите (Костова, 2010: 277). 

Агентите на промяната следва (в образователните институции водеща е 

ролята на директора и изградените от него екипи) да изпълняват съвкупност от 

функции: 

- да установяват и развиват отношения с ключови фигури в организацията; 

- да оценяват и развиват собствените си умения; 

- да оценяват проекта за промяна; 

- да изготвят план за действие; 

- да обучават и да създават ангажираност и включеност в промяната; 

- да създават и улесняват обратната връзка за провеждането на промяната; 

- да предоставят информация и социална подкрепа там, където е 

необходимо; 

- да управляват съпротивата (Costello, 1994). 

За да се осъществяват успешно промените в образователните 

организации, е необходимо традиционният модел на управление на човешките 

ресурси, включващ добре разработените и установени дейности по подбора, 

обучението и мотивирането на човешкия капитал, да се съчетае с нов динамичен 

модел, който да отразява следните взаимосвръзани области: управлението на 

човешките ресурси, управлението на организационната култура, управлението на 

качеството и на изпълнението, управлението на организационната промяна и 

развитие (Костова, 2010: 278). 
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Целта на организационното развитие е както подобряване на 

задоволството от работата, на радостта от труда и неговата ефективност от 

страна на членовете на  организацията, от една страна, така също и подобряване 

на функционалността и на резултатите от дейността на цялата организация” 

(Osswald, 1991: 330). Смисълът от приложението на идеите и постулатите на 

теорията на организацията и теорията на управлението в училище 

(образователната институция – бел. моя-А.В.) е то да се приведе в едно ново 

състояние, когато обществото изисква от него подготовка и квалификация на 

нови кадри, на възпитани по нов начин личности, според изискванията и 

условията на новото информационно общество (общество на знанието – бел.моя-

А.В.) (Бижков, 1992: 681). 
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АНАЛИЗ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТВЕНОСТ И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЖУДИСТИ В МЕЖДУНАРОДНИ 

ПЪРВЕНСТВА 

 

Анжелина Г. Янева 

 

ANALYSIS OF THE TECHNICAL PREPAREDNESS AND 

PRESENTATION OF THE BULGARIAN JUDOKAS IN INTERNATIONAL 

CHAMPIONSHIPS 

 

Anzhelina G. Yaneva 

 

ABSTRACT: The article examines the technical capabilities and performance of 

Bulgarian and foreign judo competitors in international championships. The 

presentation of some studies by different authors on the technical training of judo 

competitors during meetings of the world and Olympic competitions is aimed at 

analyzing and comparing the technical arsenal used by Bulgarian judokas at 

international championships. 

 

KEYWORDS: judo, technical capabilities, Bulgarian judoka, presentation in 

competitions. 

 

 

Техническата подготовка като всяка друга част е важната част от 

подготовката на джудистите. Техническата подготовка изисква целенасочено, 

дългогодишно обучение и преминаване през много етапи, като всеки етап е 

свързан с възрастовите и психо-физическите особености, най-вече за състезателя 

по джудо. 

Постигането на високи спортни резултати е свързано с усвояването и 

усъвършенстването на голям арсенал от техники, което може да осигури успехи 

на състезателното татами. Техническата подготовка е важен елемент от 

цялостната подготовка на джудистите през различните етапи от дългогодишната 

им спортна подготовка. Много автори [1, 2, 3, 4, 7, 8], включително Янева 2022, 

са изследвали този проблем, като определят две основни стратегии за постигане 

на успех в състезание: изпълняват различни техники от един и същ захват или 

изпълняват една и съща техника от различни захвати. 

По-опитните състезатели променят арсенала от техники по време на 

състезание, също по две причини: ако нямат успех с тях или за да изненадат 

противниците [10]. 

В тази връзка се търсят възможности за намиране на нови решения за 

оптимизиране на състезателната игра. Развитието и динамиката на спортната 

наука изискват от специалистите – треньори, спортисти, изследователи, да 

изследват различните възможности и да експериментират както в обучението, 

така и в състезанията. 
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Проведени са много изследвания на техническите умения на състезателите, 

като изследователите използват различни начини за оценка, като отчитат броя на 

атаките, които са довели до победа, общия брой ефективни атаки или средния 

резултат, получен по време на шиай (състезание) или рандори (тренировъчна 

среща), броя на атаките и вида на приложените техники за хвърляне и 

контролиране и др. 

През 1997 г. изследователите Йончик и Адам изследват кои са техниките 

на хвърляния, които са най-ефективни на Олимпийските игри и Световното 

първенство в периода 1996-1997 г. по групи хвърляния (Ashi Waza от 34,1%, Te 

Waza 24,9%, Sutemi Waza 8,3%, Koshi Waza 5,7%, Osae komi Waza 18,3%, Shime 

Waza 4,2%) [4]. 

Друг изследовател – Яхия (2021), чрез видеозаснемане наблюдава 575 

състезателни срещи на 112 мъже медалисти и техните противници в четири 

последователни олимпийски игри (2004, 2008, 2012 и 2016) и изследва 6 750 

действия в Наге уадза. Сравняването на четири последователни олимпийски игри 

(Атина 2004, Пекин 2008, Лондон 2012 и Рио де Жанейро 2016) отчита 

нападателна активност и отбранителна ефективност, честота на атаката и 

използваните техники на медалистите мъже от всяка категория [9]. 

Техническият арсенал на медалистите е в границите на 10,8 ±3,9 техники, 

чрез които печелят победи, което означава, че владеят голям брой техники от 7 

до 14, като честотата на атаките са 6,4 ± 2,4 бр. на среща и 1,7 ± 0,6 бр. в мин. 

Техниките от Аши уадза са най-предпочитани, но техниките от Те уадза са най-

ефективните [9]. 

Според Уирс, техниките от Аши уадза са най-предпочитаната група, но и 

варианти на Те уадза са все още с висока ефективност. Наблюдава се и 

увеличаване на работата в Не уадза, както и други „хаотични“ форми на варианти 

на техники и посоки на атака [8]. 

През 2013 г. Laurentiu Bocioaca проучва и анализира 150 видеозаписи на 

срещи от Световни, Европейски първенства и Олимпийски игри, от състезания, 

проведени през периода 2010-2012 [1]. Данните показват, че техническото 

обучение и тактиката на подготовка, са два фундаментални фактора на 

представяне в състезанията по джудо. 

Той установява, че в Тачи уадза най-много се използват техниките с крака 

и ръце, които са 65% от играта, като най-използваните са техниките Сеои наге и 

Учи мата. В партер техническият модел се характеризира с факта, че действията 

на задържане и пристягане са много ефективни, причинявайки бързо получаване 

на максималния резултат или победа. Най-използвани са техниките Кеса гатаме и 

Ката гатаме. 

Сакрипанти изследва използваните комбинации от хвърляния по време на 

състезание, като ги определя като „иновативни“, които са на базата на 

класическите техники за хвърляне на Кодокан и „некласически“ хвърляния, 

които са различни от „иновативни“. Некласическите той определя като 

„Хаотични форми“ или „Хаотични хвърляния“, които намаляват способността за 

реакция на уке при хвърляне, вследствие на Хандо но кудзуши (извеждане от 

реакцията на уке) [5:239]. 
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Хаотичните хвърляния се характеризират с прилагането на различни Куми 

ката, които прилагат сила в различни (нетрадиционни) посоки, като 

едновременно използват за контакт нетрадиционни атакуващи площи в 

некласически ситуации, с траектории, по-дълги от обичайните и също 

нетрадиционни. 

Промените на правилата на състезанията внасят новаторски вариации на 

техниките от биомеханична гледна точка. т.нар. „хибридизация“ на хвърлянията 

е свързано със спестяването на енергия за някои специфични техники на 

хвърляне, прилагайки двойна система към лостовия принцип, от гледна точка на 

биомеханиката [5]. 

Изследването на различните страни на състезанията е от съществено 

значение за получаване на полезна информация. Анализът на срещата се 

разглежда като главен ключ във всички ситуационни спортове като джудо, за да 

помогне по полезен начин на треньора [6]. 

Други автори също са изследвали проблема за владеенето на техниките от 

джудисти в различни условия – състезание, възраст или пол. 

В периода от 2012 г. до 2020 г. изследователят Янева извършва поредица 

от проучвания на мнението на специалисти от България чрез анонимни анкети в 

писмена и онлайн форма през сайта на Crowdsignal. Проблемите, които засяга, 

са: терминология, знания и предпочитания за техниките, които тренират по 

време на тренировка и използват в състезание, за техниките, за мотивите за 

занимания с джудо и други теми. 

В онлайн изследване, проведено през 2020 г. (https://sport-

conference.survey.fm/Джудо-анкета), поставените въпроси са с акцент върху 

проучване на техническата подготовка на специалистите. Зададени са няколко 

въпроса за любими и използвани техники в Тачи уадза и Не уадза в тренировка и 

състезание. 

Любимите техники на хвърляне от стойка – Тачи уадза, посочени от 

интервюираните, са 18 на брой (фиг. 1.). 

Някои от анкетираните са посочили по 2 и 3 техники, но малкият брой 

техники (31%) от възможните показва ограничен технически арсенал, за разлика 

от елитните състезатели, които имат по 7 до 14 техники на хвърляне [2, 3, 4, 7, 8]. 

От посочените техники най-голям е броят на техниките от групата на Аши 

уадза (42%), като другите са разпределени по равно, с лек превес за техниките от 

групата на Те уадза (22%), които са по-ефективни (фиг. 2). 

Като най-използвани техники респондентите са посочили Учи мата 18%, О 

гоши – 12%, 8% – О сото гари и О учи гари, както и техниките Харай гоши, Сеои 

наге, Ура наге и т.н. (фиг. 3). 

 

https://sport-conference.survey.fm/Джудо-анкета)q
https://sport-conference.survey.fm/Джудо-анкета)q
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Фигура 1. Съотношение на любими и използвани техники от Тачи уадза 

 

 
Фигура 2. Любими техники в Тачи уадза по групи 

 

 
Фигура 31. Любима техника в Тачи уадза 
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На фигура 4 са представени отговорите на състезателите от Българи за 

любимите и използвани техники в Не уадза. 

 

 
Фигура 4. Любими и използвани техники в Не уадза от състезатели 

 

От навлизането на джудо в България до установяването му като 

приоритетен олимпийски спорт са постигнати значителни успехи в европейски, 

световни и международни турнири и първенства, включително на Олимпийски 

игри. 

Участието на България в Европейски и Световни първенства и турнири във 

всички възрастови групи дава самочувствие и възможност за спечелване на 

повече отличия. Информация за спечелените медали от българските джудисти 

във всички възрасти: кадети и кадетки, юноши и девойки, младежи и девойки, 

мъже и жени до 23 г. и мъже и жени за времето от 1972 до 2021 г. са представени 

в сайта на Българската федерация по джудо [11] и анализирани на фигура 5. На 

фигурата са представени средноаритметичните стойности на спечелените медали 

за времето от 1972 г. до 2020 г. 
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Фигура 5. Разпределение на медалите по години от международни форуми 

 

Обобщено от графиката се забелязва, че през 2019 г. българските джудисти 

се представят най-добре. Пандемията (2020 г.) се отразява неблагоприятно, но тя 

не е само за българските джудисти. Поради пандемията от Ковид 19, 

Олимпийските игри – Токио 2020, се провеждат през 2021 г. 

През 2021 г., макар и преди Олимпийските игри и в средата на годината, 

има значителен ръст в представянето на българските джудисти, включително и 

фактът, че България е представена от трима джудисти в Токио 2020 г. (Броят на 

точките е преди участието на състезателите в ОИ Токио 2020): 

 Ивайло Иванов, категория 81 кг – 11 място в световната ранглиста и 

спечелена квота за ОИ в Токио (4 350 т.); 

 Янислав Герчев, категория 60 кг – 17 м. в световната ранглиста и 

спечелена квота за ОИ в Токио (2 415 т.); 

 Ивелина Илиева, категория 57 кг – 17 м. в световната ранглиста и 

спечелена квота за ОИ в Токио (2800 т.). 

И тримата състезатели печелят по една среща, но в следващия 

елиминационен кръг губят, което ги лишава от борбата за медалите. Все пак 

участието им в ОИ е успех за българското джудо, независимо от личната им 

неудовлетвореност. 

Постигнатите успехи са радващи и са показател за потенциала на джудо 

спорта в България, но са и показател за отсъствие на единна методика за 

обучение и подготовка на състезателите. 

През последните години, обобщено за всички спортни дисциплини, 

представянето на българските спортисти на Олимпийски игри, световни и 

европейски първенства е неблагоприятно и епизодично. Тази тенденция не 

трябва да успокоява общността, като се изтъкват различни причини за 

състоянието и проблемите, а да провокира да се търсят пътища за достигане на 

световните тенденции. 

Анализът на изиграните срещи от европейски и световни първенства през 

2021 г. на тримата състезатели, които печелят квоти за участие в Олимпийските 

игри в Токио през 2021 г. са представени в таблица 1. 
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Таблица 1. Разпределение на данните от изиграни срещи на българските 

олимпийци през 2021 г., преди Олимпийските игри – Токио 2020 

Показател Янислав 

Герчев 

Ивайло 

Иванов 

Ивелина 

Илиева 

Възраст/г. 28 33 25 

Изиграни срещи/бр. 18 18 7 

Общ брой победи 7 14 5 

Постигнати победи с Иппон/бр. 2 7 2 

Постигнати победи с Уадзаари/бр. 1 4 2 

Постигнати победи с Хансоку маке/бр. 4 3 1 

Загуба с Иппон/бр. 7 4 4 

Загуба с Уадзаари/бр. 1 1 0 

Загуба с наказание/бр. 3 1 0 

Брой наказания 31 13 6 

Брой използвани техники NgW/КW 2/0 7/4 2/1 

 

От таблицата е видно, че най-много победи има Ивайло Иванов – 14 

победи (78%), Ивелина Илиева – 3 победи (43%) и Янислав Герчев 7 победи 

(39%). Малкият брой срещи на И. Илиева е следствие травмиране, дори губи 

една от срещите си с Фусен гачи – отказване поради контузия. 

Интерес представлява и процентното отношение на наказанията, където се 

вижда, че Янислав Герчев получава наказания „шидо“, средно 1,72 пъти на среща 

и има 3 загуби от хансоку маке (дисквалификация), за разлика от Ивайло Иванов, 

който има 0,72 пъти наказания средно на среща и една загуба чрез 

дисквалификация. Ивелина Иванова е с 0,86 наказания средно на среща, но не е 

губила среща с наказание. Малкият брой срещи на Ивелина не са критерий за 

достоверност, но все пак резултатите трябва да се имат предвид, като обща 

информация за моментното състояние на българските джудисти, които 

представят България на Олимпийските игри. 

Данните от сайта на Международната федерация по джудо за периода от 

2019-2021 г. [11] показват, че Ивайло Иванов печели с Иппон 35 пъти от общо 

166 бр. срещи, Янислав Герчев – 12 пъти от 119 срещи и Ивелина Илиева – 16 

пъти от 119 срещи (фиг. 6). 

Отново се забелязва по-добрата резултатност на Ивайло Иванов (21%), А. 

Герчев – 10% и. Илиева – 14%. Подобрението на ефективността през 2021 г. е 

очевидно за всички състезатели, което означава, че подготовката е успешна. 
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Фигура 6. Процентно отношение на победите през периодите 2019-2021 г. 

 

Данните от заснетите срещи по време на европейски и световни първенства 

през 2021 г. показват кои техники използват нашите джудисти в тези състезания 

и каква е техническата им подготовка преди ОИ: 

 Янислав Герчев – 2 бр. техники в стойка (Томое наге – използвана 5 

пъти, Ко учи гаке – използвана 1 път в 18 срещи); 

 Ивайло Иванов – 11 бр. техники, 7 бр. в стойка и 4 бр. в партер (Ко учи 

гаке, О учи гари, Сеои отоши, Тай отоши, Ката гурума, Суми отоши, Суми 

гаеши, Ката гатаме, Тате шихо гатаме, Йоко шихо гатаме, Хадака джиме); 

 Ивелина Илиева – 3 бр., 2 техники от стойка и една от партер (Суми 

отоши – 2 пъти, Коши гурума, Окури ери джиме). 

Големият брой техники, които използва Ивайло Иванов – 11 бр. (2 бр. – 

Аши уадза, 4 бр. – Те уадза, 1 бр. – Сутеми уадза и 3 бр. техники на задържане и 

една на пристягане) му носят по-голяма успеваемост и изненадват противниците. 

С добри класирания са и други джудисти като Валентин Алипиев (728 т.) – 

кат. 60 кг; Божидар Темелков (1 197 т.) – кат. 66 кг; Марк Христов (974 т.) – кат. 

73 кг; Даниел Дичев (1 445 т.) и Борис Георгиев (1 902 т.) – кат. 100 кг и др. 

Изследванията на техническите възможности на българските джудисти 

недвусмислено показват, че е необходимо в обучението по джудо да се включват 

техниките на хвърляне и контролиране, които да се усъвършенстват и на двете 

страни. Необходимо е да се наблегне на обучението на техники с крака и 

техниките в партер и да се развиват двигателни умения, необходими за 

осъществяване на техническата и тактическата подготовка. Изготвянето на модел 

за подготовка, особено за техническа подготовка, е много важно, но най-важно е 

състезателите и треньорите да са мотивирани да се усъвършенстват технически и 

да усвояват все повече техники както от стойка, така и от партер. 

Изследванията на срещите от световни и олимпийски състезания по джудо 

подобряват познанията за техническите и тактическия профил на елитните 

състезатели по джудо. Треньорите биха могли да ги използват като справки за 

подготовка за бъдещи състезания. Моделирането на системата за атака 

представлява интерес от гледна точка на структурата, техническото 
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разнообразие, тактическия избор и други параметри за постигането на успех в 

състезания от високо ниво. 

Резултатите от различните изследвания са и повод да се правят промени в 

състезателния правилник и това се наблюдава, обикновено след големи 

състезания като Олимпийски игри и/или Световни първенства (2013, 2017, 2022), 

макар че невинаги постигат очаквания резултат за ефективност и зрелищност. 
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ГРУПОВАТА ИЗОБРАЗИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА КАТО МЕТОД ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА 

 

Анна В. Ласкарова-Иванова 

 

GROUP ART ACTIVITY IN KINDERGARTEN AS A METHOD FOR 

SOCIALIZATION OF CHILDREN 

 

Anna V. Laskarova-Ivanova 

 

ABSTRACT: We can learn a lot through our creativity. With the help of group 

work during art classes in kindergarten we can learn more about ourselves and the 

people around us. Art-related activities are a fun way for children not only to be 

creative, but to also learn new perspectives on things and build positive relationships 

with others. 

 

KEYWORDS: socialization, fine arts, kindergarten, nonverbal communication. 

 
Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф Научни 

изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В предучилищна възраст едно от любимите занимания на децата е 

рисуването. Впечатляващи за тях са играта с цветовете, формите, различните 

техники и използвани материали. В детството рисуването е естествен начин за 

опознаване на света. Творчеството на детето е израз на преживяните впечатления 

на детето, преживявания, разбиране, съпричастност, емоции и чувства и тяхното 

представяне чрез художествено изразяване: действие, цвят, линия, форма. 

Рисуването предоставя на децата възможност да създават, споделят, предават 

смисъл на заобикалящия ги свят, използвайки вербални и невербални начини.  

Творческият процес в часовете по изобразително изкуство е много важен и 

полезен за децата от много гледни точки. Той е „насочен едновременно към 

получаване на знания, формиране на умения, изграждане на нагласи и в същото 

време поставя децата в ситуации, в които могат да взаимодействат“ [1]. 

Децата използват изобразителните изкуства, за да развиват, създават, 

общуват и представят своите мисли, рисуването оказва голямо влияние върху 

общуването на децата и тяхното развитие като цяло. Спонтанната групова 

изобразителна дейност е най-естествена и интересна за децата, защото не изисква 

предварителен замисъл или интелектуални усилия по изпълнение на конкретна 

задача. Тя предоставя повече възможности за себеизразяване на децата, което ще 

довежда до по-голяма креативност, а създадените от тях творби са оригинални и 

                                                           
1 Ковчазова, В., Влияние на динамично променящата се окръжаваща среда върху 

формирането на детската личност в предучилищна възраст, Годишник на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, т. ХX D, стр. 106, Педагогически 

факултет, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2016г. 
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неповторими, творчески и неограничени от поставени рамки. От друга страна, 

поставената конкретна тема и задача от учителя целят да развият потребностите 

на децата да рисуват и развиват своята ръка, мислене, наблюдателност, да 

създаде представи за заобикалящия ги свят, да развие тяхната чувствителност, 

художествен усет и естетически вкус. Всичко това съдейства за социалната 

адаптация на детето в предучилищна възраст. За нея е много важна ролята на 

учителя, който трябва да умее да оценява, разбира и съдейства правилно за 

развитието на способностите на децата, да е съпричастен с техните интереси, 

идеи, търсения. Учителят, за да може да задоволи всички тези нужди на децата, 

трябва да инициира подходящо развитие на умения и използване на материали в 

процеса на творческа дейност. 

Има много различни видове изобразителни дейности, които да помогнат 

на децата да придобият умения за социално емоционално развитие. Всяко дете е 

уникално и неговите предпочитания за това как да се справя с поставените му 

задачи най-добре, са строго индивидуални за него. Децата, които притежават 

усет и интерес към изобразителните изкуства, могат да развият своите социални 

и емоционални умения с помощта на различните видове материали и техники, 

към които имат предпочитания за работа.  

С помощта на груповата изобразителна дейност децата се научават да 

възприемат гледната точка на другите, да намират общи черти и да преценяват 

различията помежду си. Изобразителните изкуства спомагат за „споделяне“ на 

емоциите и могат да съдействат за задълбочаване на положителните 

взаимоотношения с децата в групата, с учителите, семейството... 

Груповите заниманията по рисуване в детската градина са по-ефективен 

начин за изразяване и разбиране на емоциите от вербалната комуникация. В 

предучилищна възраст едно от любимите занимания на децата е рисуването, 

играта с цветове и форми, както и различни техники на работа. Чрез груповата 

изобразителна дейност децата успяват да визуализират това, което е важно за тях 

и да го споделят с връстниците си. В същото време научават за значимите неща, 

за ценностите на другите, за техните емоции, социални и културни различия. 

Чрез това визуално споделяне децата развиват съпричастност и разбиране към 

своите връстници, към света около тях.  Работата в часовете по изобразителна 

дейност в детската градина може да бъде забавен начин децата не само да 

проявят креативност, но и да научат гледната точка на другите и да създадат 

положителни взаимоотношения с тях.  

Наред с традиционните техники и материали за работа в обучението на 

децата могат да се използват методи за рисуване, техники и материали, които не 

са общоприети. Използването на така наречените нетрадиционни техники за 

рисуване и изобразителна дейност допринася за обогатяването на знанията и 

уменията на децата, за развитие на представите и впечатленията за заобикалящия 

ги свят. Децата се научават да рисуват и комбинират различни техники и 

материали, които са традиционни като например темперни и акварелни бои, 

пастели, флумастери, но по нестандартен и нетрадиционен начин, какъвто е 

например комбинацията между тях, както и съчетаването им с нетипични за 

изобразителната дейност материали. Последните включват: методи на работа 
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чрез пръскане на боя със сламка или четка за зъби, рисуване с дланта и пръстите, 

юмрука, ръба на дланта, получаване на изображения чрез графични техники на 

отпечатване с помощта на импровизирани средства (конци, въжета, цилиндрични 

материали, намачкана хартия, клечки с памук, дунапренени парчета, 

предварително направени релефни изображения от глина или пластилин), 

естествени материали (листа на дървета, цветя, треви, миди, камъчета) и 

материали, използвани в бита (капачки, изрязани шаблони с различни форми от 

пластмаса, найлонови торбички, коркови тапи, опаковъчни материали и др.). 

При групова работа с нетрадиционните техники се създават изображения 

от децата, които дават възможност на учителя да се избегне използване на готови 

шаблони, форми и нагледни материали. Той демонстрира само метод на действие 

с нетрадиционни материали и инструменти, като може да предложи и тематична 

посока на работа. Това дава тласък на развитието на въображението на децата, на 

тяхната креативност, проявата на независимост, инициативност и ги приучава 

към изразяване на индивидуалност чрез групова изобразителна дейност. 

Нетрадиционните техники на работа са благодатни за създаване на 

възможност за съвместна работа на децата на групи или по няколко. 

Изобразителната дейност протича под формата на игра като: 

- В процеса на работа децата изследват различни идентичности и гледни 

точки;  

- Децата развиват чувство за принадлежност към група, общност и 

разбиране за взаимните права и отговорности, необходими за активно участие в 

групова дейност по изобразително изкуство; 

- Приучават се на сътрудничество и взаимоотношения с другите, както и 

да договарят разпределение на задачите чрез груповата изобразителната дейност; 

- Надграждат собствения си социален опит и изследват заобикалящия ги 

свят; 

- Разбират своя принос в общите проекти, създадени в процеса на 

изобразителната дейност;  

- Децата реагират на изобразителната дейност като формата на игра, 

комуникацията помежду им предразполага за положително отношение към 

другите, настроени са към компания и приятелство; 

- Децата се учат да откликват на разнообразието от характери с уважение 

посредством съвместната работа, това от своя страна им помага да осъзнават 

социалните връзки,  както и приликите и разликите между хората; 

- Приучават се да изслушват идеите на другите и да уважават различните 

начини на съществуване и действие. 

Всичко това спомага за по-добра организация на груповата изобразителна 

дейност, за развиване на компетенции и умения за работа с инструментите и 

материалите, необходими в процеса на творчество. Тази групова споделена 

задача от своя страна предразполага към приучаване към „учене“, развива 

любознателността на децата, учи ги на сътрудничество, възпитава увереност, 

креативност, идейна ангажираност, ентусиазъм, постоянство, развиване на 

въображението и рефлексивността. 
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Децата сами инициират и допринасят за игрови преживявания, 

произтичащи от техните собствени идеи. Взаимодействат вербално и невербално 

с групата по време на изобразителния процес. 

Нестандартните техники, които могат да се използват при групова работа 

по рисуване допринасят за повишаване на нивото на развитие на координацията 

око – ръка (например рисуване, върху керамика, рисуване върху плат, рисуване 

върху предварително подготвена форма от папие маше и др.) Рисуването с 

помощта на нетрадиционни техники за изображения не уморява децата в 

предучилищна възраст, те остават активни и ефективни през цялото време, 

отредено за задачата. Този метод на групова работа позволяват на учителя да 

възприеме индивидуален подход към децата, да вземе предвид техните желания 

и интереси.  

Груповата изобразителна дейност в детската градина също може да 

помогне на децата да разбират и овладяват емоциите си. Например при децата в 

предучилищна възраст уменията за вербализиране са ограничени поради 

възрастови особености или трудности при изказване на мисли и чувства. 

Рисуването като групова дейност може да спомогне за по-лесно изразяване 

емоциите. Учителят може да постави творческа задача на децата, като ги раздели 

на групи, да нарисуват как изглежда детето насреща, когато е щастливо, ядосано 

или тъжно. След което да се проведе дискусия за значението на чертите и 

цветовете, с които детето е изобразило емоцията на другарчетата в рисунката си. 

Чрез тези прояви на креативност децата могат да развият своето самосъзнание, 

социално съзнание и да създадат положителни взаимоотношения.  

За някои деца рисуването е много по-ефективен начин за изразяване и 

обработка на емоциите, отколкото вербализацията им. Този вид групова 

изобразителна дейност ще спомогне на децата да направят връзки между своите 

емоции и нещата, които ги свързват с тези емоции, както и да сравнят как 

изглежда всяка от тези емоции за тях и околните. 

Обсъждането на предпочитания и емоции за определени неща е важна 

практика за развиване на самосъзнание при децата в предучилищна възраст. С 

помощта на групова изобразителна дейност децата могат да визуализират 

предпочитанията и емоциите си, които означават най-много за тях и 

същевременно с това да ги споделят с другите. Децата също научават ценностите 

и емоциите на другите и по този начин стават съпричастни на тях. Проявяват 

разбиране към останалите и оценят разнообразието на характери. С помощта на 

груповата дейност по рисуване и визуализацията на емоции, децата научават 

повече за социалния, културния и исторически произход на другия. 

Изобразителната дейност дава на децата в предучилищна възраст възможност не 

само да идентифицират себе си и социалното си поведение, но развивайки 

самоосъзнаването си, да разбират и другите.  

От изложеното дотук можем да заключим, че е налице необходимост от 

адаптиране на учебното съдържание за по-честото прилагане на груповата работа 

като форма на обучение по изобразителна дейност в детската градина. Децата 

трябва да бъдат насърчавани да упражняват и прилагат придобитите знания, да 
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развиват творческото мислене и мотивация за самостоятелно действие[2] чрез 

споделена изобразителна дейност, която съответно трябва да бъде съобразена с 

възрастовите особености и спецификата на детското развитие с цел приобщаване 

на децата и развиване на техния потенциал. 
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ABSTRACT: The article offers a model and components of musicological 

competence, derived in connection with the study of the artistic and performing culture 

of future music teachers. Criteria and indicators used in the implementation of a test to 

establish an attitude to  musicological activity are presented. Conclusions are made 

from the analysis of the obtained results. 
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Динамичните глобални промени в съвременното общество детерминират 

нуждата от нови потребности и изисквания в сферата на цялостния 

образователен процес. Това рефлектира и при подготовката на бъдещите 

професионалисти – музикални педагози.  Комплексният характер на дейността на 

учителя по музика и нейната ефективност до голяма степен се определят от 

владеенето на теоретични знания от всички области на музикалното образование 

и тяхното използване като част от педагогическия инструментариум [1, 3, 4]. В 

контекста на специфичната работа на бъдещите учители по музика е проведено 

изследване на проблема за художествено-изпълнителската култура на студенти 

от специалност „Педагогика на обучението по музика” в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски”. Във връзка с това са аргументирани основни 

компоненти на художествено-изпълнителската култура, един от които е 

музиковедската компетентност [5]. 

Професионалната подготовка на студентите предполага и професионално 

опериране при използване на знанията от областта на музикознанието, 

интерпретирането им, съобразно целите на работа. Музиковедската 

компетентност се определя като компонент в структурата на професионалните 

специални компетентности. В своята същност моделът на музиковедската 

компетентност включва ключови и професионални (общопрофесионална, 

научно-изследователска, педагогическа, творческа, културно-просветителска, 

музикално-журналистическа, редакторска) компетентности с техните 

характеристики [8]. 

1. Ключови компетентности.  

Проявяват се в способност за: представяне на света на базата на система от 

знания, ориентиране в битието, живота, културата; анализиране на социално-

значими процеси и явления, участие в обществено значим живот; просветителска 
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и възпитателна дейност, владеене на методи за популяризация на музикални 

постижения; свободно изразяване на активна гражданска позиция във връзка с 

актуални музикални проблеми; свободно владеене на литературен и делови език, 

умения и навици за публични изказвания, умения за създаване и редактиране на 

професионални текстове, владеене на чужди езици; социално взаимодействие, 

съобразно с морални и правови норми, проявяване на уважение към 

историческото музикално наследство и традиции, толерантност към други 

култури, създаване на отношения на сътрудничество, умения за разрешаване на 

конфликтни ситуации; обобщение, анализ, критическо осмисляне на факти и 

явления, систематизиране, прогнозиране, избиране на цели и начини за 

реализирането им; самостоятелно използване на методи и средства за познание, 

обучение, самоконтрол за придобиване на нови знания и умения, включително в 

области, непосредствено несвързани със сферата на музикално-педагогическите 

дейности; изработване и реализиране на възможности за интелектуално, 

културно, творческо, физическо и професионално развитие и 

самоусъвършенстване. 

2. Професионални компетентности. 

2.1. Общопрофесионални. Характеризират се със: 

- знания от областта на история на музикалното изкуство и съвременни 

тенденции в неговото развитие (епохи, стилове, направления, жанрове); знания 

за особеностите на българския музикален фолклор (области, празнично-обреден 

календар, функциониране в съвременните условия и др.); знания за 

специфичността на музикалното изкуство (елементи на музикалната изразност, 

музикални форми, особености на музикалната драматургия); познания в областта 

на съвременни направления в музикалната естетика; 

- способност за самостоятелно придобиване и използване на нови знания, 

умения в практическата дейност, с помощта на информационните технологии, 

включително в области, несвързани непосредствено със сферата на дейността; 

работа в различна среда (мултикултурна, различен колектив и ситуации); 

организиране на труда на научна основа, оценка и самооценка на резултати от 

работа; показване на разбиране значимостта на своята бъдеща професия и 

отговорно отношение към професионалната дейност; самостоятелно или 

колективно осъществяване на научни търсения, използване на средства и методи 

за придобиване на нови знания; разбиране същността и значението на 

информацията в живота на съвременното общество и спазване на изискванията 

за информационна безопасност; владеене на основни методи, средства за 

получаване, съхраняване, преработване на информация, работа в компютърна 

среда като начин за управление на информация. 

2.2. Научноизследователски. Свързват се с: осмисляне закономерностите 

на развитие на музикалното изкуство и наука в исторически контекст и във 

връзка с други изкуства; отчитане особеностите на философски, естетически и 

др. представи за конкретен исторически период, свързан с музикалното изкуство; 

способност за събиране и интерпретиране на необходими данни за формиране на 

съждения по съответен музикалнотеоретичен научен проблем; способност за 

ориентиране в специална литература за музикалното изкуство и наука; 
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научноизследователска работа – самостоятелно и в колектив; участие в 

информационен маркетинг, в изследвания в социално-културната сфера, 

музикалната култура и изкуство, музикалната педагогика; участие в изследване 

на социално-културната среда, включително зрителска и слушателска аудитория. 

2.3. Педагогическа. Характеризира се със способност за преподаване на 

дисциплини (или елементи от тях), свързани с история и теория на музикалното 

изкуство, култура; способност за планиране на учебния процес, разработване на 

методически материали, анализиране на различни системи и подходи и 

формулиране на собствени. 

2.4. Творческа. Свързва се с организиране на работа във връзка със 

събиране, изследване, съхраняване на музика, музикално-фолклорно творчество; 

организиране на консултации по музикално-културни и музикално-исторически 

въпроси при създаването, изпълнението, постановката на музикални или 

музикално-театрализирани събития; осъществяване на експертна работа при 

изготвяне на репертоар за различни музикално-творчески прояви; участие в 

дейността на различни художествено-творчески колективи.  

2.5. Културно-просветителска, музикално-журналистическа, редакторска 

Проявява се в осъществяване на връзки с медии за популяризиране на 

постижения в професионалната сфера, изготвяне на материали, участие в 

пресконференции; подготвяне на творчески проекти (репертоари, програми за 

концерти, фестивали, конкурси); разработване на материали за музикални 

лектории; анализиране, коментиране на творчески прояви; редакторска работа в 

медии (радио, телевизия), на текстове в областта на музикалното изкуство и 

педагогика; работа по музикално-творчески събития (концерти, фестивали, 

конкурси); организиране и провеждане на срещи с артисти и научни работници в 

областта на музиката; изготвяне на творчески планове на групи, формации, 

свързани с музикалното изкуство.   

Във връзка с проведеното изследване и предвид съдържанието на учебните 

програми по музика [9] са изведени и представени базови компоненти на 

музиковедската компетентност, необходими в предстоящата професионална 

(музикално-педагогическа и музикално-изпълнителска) дейност на студентите – 

бъдещи музикални педагози.  

Знания, умения, компетентности (ЗУК), свързани с история на 

музикалното изкуство и съвременните тенденции в неговото развитие 

 Знания свързани с жанровете 

Спираловидният принцип на овладяване на ЗУК, заложен в държавните 

документи за образование, предполага и изисква непрекъснатото присъствие на 

посочените жанрове в часовете по музика.  

 

Таблица 1: ЗУК за жанровете 

1 клас песен, марш, валс, право хоро, ръченица 

2 клас 

разграничаване вокална от инструментална музика;  

пайдушко хоро; 

научените жанрове в различна изпълнителска практика; 

метричната пулсация като жанров белег 
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3 клас 
разпознаване на научените жанрове по типични жанрови белези – 

метрум, характер, темпо 

4 клас дайчово хоро 

5 клас рондо, сюита 

6 клас 
менует, танго, гавот, полка, полонез, мазурка, самба; 

„класика” 

7 клас 
опера, балет, оперета, мюзикъл, рок-опера, оратория, соната, 

симфония, инструментален концерт 

8 клас 
западно-църковна, източно-православна музика, мадригал, оратория, 

инструментална и вокална миниатюра 

9 клас симфонична поема, поп, джаз, рок  

10 клас 
вариете, музикално шоу; 

жанрове в музиката, резултат от синтез с различни изкуства 

 

 Направления, стилове, епохи 

У учениците постепенно се изгражда усет за направления, стилове, епохи в 

музиката без тяхното теоретизиране. Те натрупват аудиален опит, ЗУК за: 

авторска и народна музика, класически и съвременни музикални инструменти 

(електронни и електрически), музикалната култура на етнически групи в 

България, на други народи и етноси в света, българско музикално творчество 

след Освобождението до днес, различни музикални формации, свързани с 

различен вид музика, същността и значението на класическата музика, за 

популярната музика и др. Едва в осми клас се систематизират ЗУК за значението 

на музикална епоха – музика в Древността, Средновековие, Ренесанс, Барок, 

Класицизъм, Романтизъм, Импресионизъм, Експресионизъм, Неокласицизъм. 

Открива се мястото на българското музикално творчество в този аспект.  

 

Таблица 2: ЗУК за направления, стилове, епохи 

1 клас авторска, народна музика 

2 клас композитор 

3 клас 

съвременни музикални инструменти – кийборд, електрическа китара;  

музиката в радиото и телевизията; 

фолклор на етноси в България 

4 клас електронни и електрически музикални инструменти; 

5 клас първите български композитори 

6 клас 

фолклор от балкански и европейски страни; 

музиканти и музикални формации от различни стилове – 

представители; 

български композитори класици; 

„класика”; 

белези на популярната музика в България и представители 

7 клас 

съвременни български композитори; 

фолклорен, салонен, модерен танц; 

„глобалното” в съвременната музика в България и на Балканите; 
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съвременно функциониране на музиката – хепънинг, риалити формат, 

караоке 

8 клас 

музика в Древността, Средновековието, Ренесанса, Барока, 

Класицизма, Романтизма; 

музиката в България в края на 19 век – Възраждане; 

дискутиране на стилове, характерни за различни исторически епохи; 

български музиканти и музикални формации от различни стилове; 

фолклор на други народи; 

съвременни форми на синтез 

9 клас 

импресионизъм, експресионизъм, неокласицизъм; 

стилове, представители в джаз, поп и рок музиката; 

съвременни музикално-сценични жанрове – мюзикъл, рок-опера; 

локално, глобално 

10 клас 

фолклора в днешната култура; 

нови тенденции в музиката; 

музиката в синтез с други изкуства – саундтрак, вариете, музикално 

шоу, спот 

 

ЗУК за специфичността на музикалното изкуство 

 Елементи на музикалната изразност 

Основните ЗУК, свързани с елементите на музикалната изразност – 

мелодия, темпо, тембър, динамика, ритъм, метрум, хармония, се залагат и 

развиват в началния етап на обучението по музика, но някои понятия се въвеждат 

в пети клас. Постепенно се натрупват ЗУК, осъзнават се значението, смисълът и 

ролята на изразните средства в музикалните произведения, връзката им с 

различни жанрове и стилове.  Това надграждане на ЗУК дава възможност в 

последващ етап да се разпознават и анализират елементите на музикалната 

изразност в музикалните творби.  

 

Таблица 3: ЗУК за елементи на музикалната изразност 

начален етап 

мелодия (посока на движение, постепенно движение, 

повтарящи се тонове, скок) , характер, темпо, динамика; 

тембър на различните инструменти, хорови формации (детски, 

женски, мъжки, смесен), оркестрови състави (от народни 

инструменти, духов, симфоничен); 

двувременна, тривременна, четиривременна, равноделна, 

неравноделна пулсация (и съответстващите размери 2/4, 3/4, 

4/4, 5/8, 7/8, 9/8); 

кратки и дълги тонови трайности, отговарящи на определени 

нотни стойности (четвъртини, осмини, половини, четвъртина с 

точка и осмина); 

еднаквост, различие, подобие 

прогимназиален 

етап 

ролята на музикално-изразните средства в музика от различни 

жанрове и стилове; 

метрум, равноделни и неравноделни размери (7/8а, 7/8б, 9/8а, 
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11/8, 13/8), безмензурност, метроритъм, хармония; 

тонови трайности, отговарящи на нотни стойности триола, 

синкоп; 

тембър на старинни и съвременни електронни/електрически 

инструменти, струнен оркестър, камерен състав, биг бенд, рок 

група 

гимназиален 

етап 

диатоника, а-тоналност, додекафония; 

анализ на изразните средства в музикално произведение, 

разпознаване на музикална творба на база слухов опит свързан 

с  изразни средства 

 

 Музикални форми 

В началния етап на обучението по музика не се изучават музикални форми, 

но се залагат принципите на формообразуване – еднаквост, подобие, различие. В  

пети клас започва свързването им с определена музикална форма.  

 

Таблица 4: ЗУК за музикални форми 

1 клас 

песенна форма; 

принципи на формообразуване – еднаквост, подобие, различие 

2 клас 

3 клас 

4 клас 

5 клас 

формообразуващи принципи – повторение, контраст; 

проста двуделна, проста триделна форма; 

 рондо, сюита 

6 клас 
вариационна форма, сложна триделна форма, рондо форма; 

менует, гавот, танго, самба, полонез, мазурка 

7 клас 

сонатна форма; 

токата-фуга, оратория, канон, опера, инструментален концерт, 

симфония 

8 клас 

изменено повторение; 

музикалните форми в исторически аспект - от Древността до края на 

19. век; 

инструментална, вокална миниатюра 

9 клас 
музиката в медийни и мултимедийни синтетични форми; 

симфонична поема 

10 клас форми в музиката, резултат от синтез с различни изкуства 

 

ЗУК за особеностите на българския музикален фолклор 

Натрупването на базисните ЗУК, свързани с българския музикален 

фолклор, се осъществява в началния етап на обучението по музика. Акцент върху 

темата се поставя в пети и шести клас, овладяват се базисните ЗУК. Открива се 

мястото на фолклора в модерната и глобална епоха, разглежда се разнообразието 

на фолклорните традиции на други народи. 
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Таблица 5: ЗУК за българския музикален фолклор 

1 клас 

народни песни; 

народни музикални инструменти – гайда, тъпан; 

право хоро, ръченица; 

равномерна пулсация на две и три и неравномерна пулсация на три; 

обредност в българската култура – коледари, сурвакари, кукери, лазарки 

2 клас 

гъдулка, тамбура, кавал; 

пайдушко хоро; 

неравномерна пулсация на три; 

елементи на коледуване, сурвакане, кукерски игри, лазаруване 

3 клас 

кларинет, акордеон; 

символика и съдържание в изучаваните обреди (наричания, народни песни); 

фолклорна музика и обреди на етноси в България 

4 клас 
инструментите в състава на народния оркестър; 

Дайчово хоро 

5 клас 

равноделни и неравноделни размери, безмензурност; 

музикалния фолклор в Тракия, Пирин, Родопите (граници, песни, танци, 

обреди, изпълнители); 

автентичен фолклор, орнамент, двуглас; 

оригинален и обработен фолклор;  

Великден; 

първите български композитори 

6 клас 

Ганкино хоро, Копаница, Еленино хоро; 

11/8, 13/8 

фолклор в Шопско, Северна България, Добруджа; 

традиционен фолклор, исо; 

Ладуване, Пеперуда, Герман; 

български композитори класици; 

фолклорна музика от балкански и европейски страни 

7 клас 

видове двуглас в традиционната вокална музика; 

съвременни български композитори; 

фолклорната музика в модерната и глобална епоха 

8 клас 
музиката в България в края на 19. век; 

фолклор от различни краища на света 

9 клас 

ролята на професионалните музиканти за осъвременяване и обогатяване на 

фолклорната традиция; 

екзотиката на „незападната” музика; 

български ритми и мелодии в глобалната музика 

10 клас 

българските композитори и изпълнители в европейската и световната 

музикална култура; 

фолклора в творчеството на композиторите; 

параметри на фолклорната практика; 

мястото на фолклора днес; 

съвременно продуциране на фолклора 

 

Организиране на труда на научна основа, оценка и самооценка на 

резултати от работата 

Тъй като в новите държавни документи изключително място заема 

значението на самооценката като формираща личността на подрастващите, е 
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необходимо възпитаването на компетентност за оценка и самооценка. Условия за 

формиране на такава компетентност са заложени във всички учебници и учебни 

помагала.  

Самостоятелно или в група, осъществяване на научни търсения, 

реализиране на средства и методи за ново знание 

В процеса на обучение се създават условия, в които учениците придобиват 

умения, свързани със самостоятелно събиране и използване на информация при 

поставени задачи. Имат възможност чрез различни дейности да получат нови 

знания – посещение на репетиция на различни музикални формации, на 

звукозаписно студио, чрез средствата на съвременните информационни 

технологии. Осъзнаването, разбирането на нови понятия практически се 

осъществява в процеса на дейности – изпълнение, възприемане на музика, 

импровизация на ритъм, в дейности, свързани с реализирането на празници. 

Самостоятелно придобиване и използване на ЗУК с помощта на 

съвременни информационни технологии. Владеене на основни методи и 

средства за получаване, съхраняване, преработване на информация 

Използването на съвременните информационни технологии за 

придобиване на ЗУК е задължително в контекста на съвременните образователни 

изисквания. Спираловидният принцип на разширяване и овладяване на ЗУК 

присъства във всички етапи от обучението на учениците.  

 

Таблица 6: ЗУК за съвременни информационни технологии 

1 клас дигитална звуковъзпроизвеждаща техника, съвременни музикални 

инструменти 2 клас 

3 клас 
компютърни технологии при търсене и съхраняване на звукова 

информация 

4 клас 

търсене, съхранение и разпространяване на музикална информация; 

съвременни електрически и електронни инструменти; 

музиката в радио и телевизионни предавания, в концертни изяви; 

начини за звукозапис и звуковъзпроизвеждане; 

грамофон, магнетофон, компакт диск, аудиотехника, тонколони, 

усилвател, микрофон 

5 клас 

обработка и разпространение на музика – записване на музика на 

дигитален носител (използване на софтуер), изпращане на музикална 

информация чрез електронна поща; 

начини за реализация на музикална продукция в публичната сфера 

6 клас 
програми за аранжиране на мелодии; 

аудио и видео формати в интернет пространството 

7 клас 

програми за обработка на музика; 

аудио записи за озвучаване на празници или проекти, видео материал 

по зададена тема; 

програми за възпроизвеждане на караоке; 

аранжимент за съответни съвременни форми на функциониране на 

музиката 

8 клас аудио информация за творба или музикална програма 
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9 клас 

софтуер за запис и възпроизвеждане; 

търсене, събиране, обработване на музикална информация чрез 

съвременни информационни технологии и интернет ресурси 

10 клас 

ролята на медиите за развитието на музикалното изкуство; 

информационните технологии – фактор за обогатяване на 

съвременната музика; 

реализиране на кавърверсия, ремикс 

 

ЗУК, свързани с популярната музика 

Процесът на натрупване на знания, умения и компетентности, свързани с 

популярната музика, започва в прогимназиалния етап. Структурирането на 

учебната програма дава възможност за постепенно осмисляне, овладяване, 

разширяване и задълбочаване  на знанията, уменията и компетентностите в тази 

област.  

 

Таблица 7: ЗУК за популярна музика 

 

5 

клас 

българска популярна музика – основоположници; 

репертоар, автор на текст, изпълнител, композитор, шлагер 

6 

клас 

категоризиране по основни белези на българската популярна 

култура и  музика; 

представители на българската популярна музика и репертоар; 

кавърверсия , саундтрак 

7 

клас 

направления в популярната музика – попмузика, рок музика;  

световни и български представители и хитове; 

блус, госпъл, джаз, рокендрол, рок, ритъм енд блус, караоке  

8 

клас 

разпознаване на направленията, тенденции в развитието на 

популярната музика; 

разпознаване творчеството на български музиканти и музикални 

формации от различни стилове и жанрове 

9 

клас 

разпознаване на основни стилови направления в популярната 

музика – джаза, поп и рок музика и представители; 

джаз, импровизация, суинг, драйф, рокендрол, ритъм енд блус; 

представители на българската популярна музика и репертоар; 

за поп културата и „сериозната музика”; 

съвременни музикално-сценични жанрове – мюзикъл, рок опера;  

уърлдмюзик; 

българска музика и изпълнители на световна сцена 

10 

клас 

 

популярната музика в синтез с други изкуства; 

популярна музиката, медии и съвременни технологии; 

саундтрак, колаж, музикално шоу, вариете, джингъл, саунд, спот; 

музикална индустрия, лейбъл, продуциране, мейнстрийм, кавър 

версия, ремикс, машъп; 

фолклори популярна музика 
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За изследване на отношението на студентите към музиковедската дейност е 

проведен тест на В. И. Петрушин [6], модифициран вариант на А. Георгиева.  

Тестът включва 30 въпроса, които по своята същност са индивидуални, 

личностни, обективни, диагностични, за самооценка на професионални качества, 

с два възможни отговора (вярно – да, невярно - не) [2, 7]. Ключът на теста отчита 

броя на съвпаденията. Според броя на съвпаденията се определят следните три 

нива:  

ниско – 10 – 14 съвпадения;  

средно – 15 – 20 съвпадения;  

високо – 21 – 30 съвпадения.  

Освен предложената от В. Петрушин методика се прилага и нов подход, 

нова методика за изследване – систематизиране на въпросите и отговорите в 

три сфери – когнитивна, мотивационно-ценностна, операционална; определяне 

на критерии, показатели и нива, съобразно тези три сфери; количествена и 

качествена характеристика (липсва при използване на оригиналния тест) на 

студентите.  

От направения анализ на получените резултатите за отношението на 

изследваните студенти към музиковедската дейност става ясно, че: 

1. Преобладават студентите със средни и ниски нива на общо отношение 

към музиковедската дейност. Средните и ниски нива заемат значителен дял и при 

отношението им според трите критерия – когнитивен, мотивационно-ценностен, 

операционален. Тези резултати на са особено удовлетворителни в момента на 

диагностиката. Това показва, че като цяло отношението на студентите към 

музиковедската дейност не е особено добро и положително. Не се осъзнава 

достатъчно значението и важността на тази дейност, не се разбира 

необходимостта от формиране и развитието на музиковедска компетентност като 

компонент на изпълнителската култура на бъдещите музикални педагози.  

2. Наличието на сравнително добра мотивационно-ценностна основа (51 

% средно ниво) трябва да се използва максимално за преодоляване на 

недостатъчно изразената когнитивност и високото ниво на ниска 

операционалност (60%). 

3. Трябва да се потърсят различни форми на работа във всяка една 

дисциплина, с които студентите: 

-  да се насочат към музиковедска дейност; 

- да се разкрият възможности за работа в тази насока; 

- да се осъзнае значението и необходимостта от формиране и развитие на 

музиковедска компетентност (специална професионална компетентност) – 

необходима за развитието на изпълнителската култура на бъдещите учители по 

музика; 

- да се изградят умения за самостоятелност – саморазвитие, 

самоусъвършенстване, самореализация. 

 

Така проведеното изследване на музиковедската компетентност е 

основополагащо за цялостно проучване, свързано с проблема за формиране на 
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художествено-изпълнителска култура на бъдещите учители по музика в процеса 

на тяхното професионално образование. 
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BILINGUALISM AND LANGUAGE INTERFERENCE - CHALLENGES IN 

THE EDUCATION OF BILINGUAL STUDENTS FROM UNDER HIGH 

SCHOOL  

 

Antoaneta D. Stoyanova 

 

ABSTRACT: The article presents theoretical and analytical statements about the 

nature of Turkish-Bulgarian bilingualism and language interference in the education 

of Bulgarian language to students from 5.-7. class who are carriers of this type of 

bilingualism. 

 

KEYWORDS: bilingualism, interference, tutkish-bulgarian bilingualism, first 

language, second language, interference language error , language transfer. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В контекста на лингвистиката и методиката на обучението по български 

език стоят отворени въпроси, свързани с двуезичието и обучението по роден език 

в условия на билингвизъм в традиционното българско училище. Въпросите и 

проблемите на билингвизма в образованието са от методическо, 

социолингвистично, етносоциолингвистично, социално, психолингвистично, 

образователно, културологично естество [К. Димчев, 2013:1 – 3]. От 

първостепенно значение за справяне с предизвикателствата в обучението по 

български език на ученици, носители на турско-български билингвизъм, е 

изясняването на разнообразието от научни постановки за самото понятие и 

проучването на вида, същността и степента на езиковата интерференция.  

Билингвизмът (от лат. bis ‘два пъти’ и lingua ‘език’) най-кратко се определя  

като „умение да се говорят два езика“. Дефинирани са над 30 определения на 

термина, който има специфики в различни научни дисциплини, откъдето  

разбирането на явлението да се владеят две езикови системи става още по-

разнолико и спорно. В контекста на българското образование проблемът с 

билингвизма се обговаря предимно в началния и предучилищния етап на 

образование във връзка с адаптирането на децата, носители на две езикови 

системи в училище. Остават частично изследвани учениците билингви, които 

преминават в прогимназиален етап на обучение, технологичните модели за 

преодоляване на дефицитността в езиковата им практика, предположена от 

билингвизма. А критериите за измерване на тяхната комуникативна 

компетентност в обучението по български език от 5. до 7. клас не се 



74 

 

диференцират. Очакваните резултати са насочени към всички ученици в 

системата на образованието. 

Какъв тип билингвизъм се проявява при учениците от изследваната група 

и какво е отражението му в процеса на изграждане на комуникативна 

компетентност в обучението български език в прогимназиален етап?  

Налице са обективни етносоциални и културни особености, които имат 

пряко отношение към обучението по български език и преодоляването на 

безспорни дефицити на обучаемите след началния етап на образование. За да 

бъде науката и методиката в полза на образователния процес по български език и 

на практиката в българското училище, са необходими задълбочени 

статистически изследвания, които да бъдат съотнесени с теоретичните 

постановки за билингвизма. Във връзка с настоящото изследване е работено с 

експериментална група, състояща се от 75 ученици от турски етнически или 

малцинствен произход от три варненски училища. Разработката се основава на 

разбирането, че разработването и включването на интерактивни практики в 

урока по български език не може да предшества: знанието за спецификите на 

двуезичието, за степента на владеене и статута на български език в условията на 

конкретния тип билингвизъм, за проява на интерферентните грешки в езиковото 

обучение- конкретната им речева проява и степента на преодоляването им. 

За да се направи правилна актуална оценка на проблемите на обучението 

по български език в условия на билингвизъм в прогимназиален етап на 

образование, е необходимо да се „приеме“ единно знание за концептите – първи 

език, втори език, майчин език и тяхното съотношение и взаимовръзка в реалната 

образователна практика, за да се изясни все още съществуващата  езикова 

интерференция и в този образователен етап. 

С терминологичните словосъчетания „първи език“, „майчин език“ се 

обозначава езикът, на който детето проговаря в рамките на семейството, 

родовата и етническата общност. Липсва единна концепция за това как се 

разбира и как се нарича езикът, на който детето проговаря, но в частния случай 

на учениците от експерименталните групи езикът на етническото малцинство – 

турски или ромски, най-често предшества по възприемане официалния език на 

страната – българския – и до голяма степен обуславя евентуалните трудности 

при овладяването му и след началния етап, в който първоначално се влагат 

максимум усилия за преодоляването на дефицитите, породени от двуезичието. 

Лингвистите обозначават  като първи език първия усвоен език от индивида 

като first language (англ.) в научните текстове често  с абревуатурите Е(език)1, 

L(anguage)1 (англ.); Я[зык]1 (рус.) и т. н. Широко разпространено е определянето 

на първия език на индивида с понятието „майчин“: mother language (англ.). 

Въпреки че изразът „майчин език“ се използва широко, той не е  безпроблемен 

като семантика и интерпретация, тъй като предпоставя, че става дума за език, 

говорен преди всичко от майката и усвоен от общуването с нея, което стеснява 

семантичното поле на понятието, назоваващо първия усвоен език.  

Друга група понятия назовават езика според употребата му в определен 

социален контекст и обуславят употребата му като социолингвистична 

категория: роден език; родной язык (рус.), native language (англ.).  
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В изследваната група ученици от турски и ромски произход усвояването на 

първия език, който се явява и език на етническа и малцинствена общност и често 

се усвоява само в неговата некнижовна, устна форма, предшества усвояването на 

българския език, който е официален за страната и за системата на образование и 

се явява втори език за обучаемите. 

В зависимост от критерия „съотнесеност на билингвизма с определен 

социален колектив” Е. М. Верещагин разграничава три основни типа 

билингвизъм: 

 индивидуален билингвизъм, който е присъщ на един или няколко 

(несвързани помежду си) членове на езиковата общност. 

 групов билингвизъм, който е характерен за представителите на дадена 

социална група (класа, професионален колектив, обединение според 

интересите и пр.). 

 масов билингвизъм, който е присъщ на цяла общност и на мнозинството 

(не по-малко от 50%) от нейните членове. Такова е например турското 

етническо население в България. Според някои скорошни 

етносоциолингвистични проучвания, тъй като възрастните използват 

турския език в ежедневното общуване, то и  децата го усвояват най-рано 

в семейна среда. 

Социалните и лингвистичните принципи се използват в качеството на 

критерии за обособяване на типове двуезичие. Условията за изучаване и 

усвояване на два езика  позволяват да се различават: ранен и късен билингвизъм, 

чист и смесен, контактен и неконтактен. Ранният и късният тип се определят 

от възрастта, в която започва изучаването на втория език, а диференциацията 

чист и смесен тип билингвизмът се осъществява по признака степен на владеене 

на двата езика. Ако носителят на два езика без затруднения сменя двата езикови 

кода в речта, тогава двуезичието е от смесен тип. Условията, при които се 

използват знанията за двата езика, диференцират контактен и неконтактен 

билингвизъм, индивидуален, групов и масов, функционално пълен и непълен тип 

двуезичие. 

По посочените социални и лингвистични принципи билингвизмът при 

изследваните групи ученици от 5. клас (от три различни училища в град Варна – 

ОУ„ Св. Иван Рилски“, ОУ „Отец Паисий“ и СОУ „Елин Пелин“), може да се 

определи като: ранен, тъй като обучението на Е2 – български език – започва от 

ранна детска възраст; смесен , тъй като учениците не владеят добре втория език, 

а първия познават само в устна форма – в съзнанието им двата езика не 

съществуват като автономни системи; контактен, тъй като общуват 

непосредствено на втория език, макар и само в училище или извън рамките на 

семейството и общността. От гледна точка на функционалната употреба и 

употребата в различни сфери на общуване билингвизмът може да се определи 

като масов и функционално непълен, тъй като езиците имат ограничени сфери на 

употреба (само от определено малцинство). 

Дискурсът на образованието на деца от етномалцинствени общности, 

каквито са и субектите на настоящото експериментално проучване, е 
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целесъобразно да се съобразява с критериалното деление на видове билингвизъм 

[Х. Кючуков, 1997]: 

 индивидуален билингвизъм – той е присъщ за определен член на дадена 

социална общност;  

 симетричен билингвизъм – две езикови системи се владеят еднакво добре 

от един индивид; 

 асиметричен билингвизъм – единият език доминира над другия в 

ситуациите на общуване; вторият език е слабо развит. 

Според данни от апробиран и анализиран тест за измерване нивото на 

комуникативната компетентност по български език (2018 г.) в началото на 5. клас 

учениците, носители на турско- български билингвизъм от изследваните групи 

(град Варна), не владеят езиковите норми на българския език, преминават от 

начална в следваща образователна степен със съмнително ниво на езикова 

компетентност. В голям процент не владеят втория – българския език – според 

критериите за очаквани резултати от обучението по български език, заложени в 

учебните програми. Може да се твърди, че един от основните фактори за 

отрицателните резултати е именно езиковата интерференция като явление, чиято 

технологична моделност на преодоляване през периода на родноезиковото 

обучение 5.-7. клас продължава да бъде недостатъчно проучена.  

Езиковата интерференция се обяснява чрез теорията на езиковите 

контакти и теорията на билингвизма. Най- общо двуезичието означава да се 

владее повече от един език: роден и чужд (първи и втори) – в частния случай 

двата се различават по степента на владеене. Взаимоотношенията между двете 

езикови системи са причината за смущенията, които са обект на 

психолингвистиката и лингвистичните изследвания. 

От гледна точка на психолингвистиката интерференцията е отрицателен 

трансфер на езикови навици от майчиния или от един чужд език на друг чужд 

език. От езикова гледна точка интерференцията е взаимодействие или промяна в 

езика, както и пренос на конструкции и конструктивни елементи, които водят до 

отклонение от езиковите норми в устна и писмена форма на втория език. Такъв 

тип негативен трансфер се наблюдава в изследваните групи ученици с първи 

език турски, които и в началото на прогимназиална образователна степен остават 

повлияни от интерференцията. В речта на ученици билингви с първи усвоен 

турски език се появяват грешки поради негативния трансфер на навици от 

родния (първия) език във втория език – българския. Като доказателство за 

междуезиковата интерференция могат да послужат някои аргументативно 

доказани от нас твърдения. 

Грешките, отклоненията, различията, които възникват в процеса на обучение по 

български език като втори , са резултат от т. нар. езиков трансфер – т.е. негативен или 

позитивен ефект, пренос на конструкции от един език (най-вече родния, първия) в друг език . 

От лингвистична гледна точка трансферът се изследва на всички езикови равнища – на 

фонетично, морфологично, граматично, синтактично, лексикално ниво, на паралингвистично 

ниво и от гледна точка на общата теория на комуникацията. Негативният трансфер е един от 

източниците на езиковата грешка при обучение на ученици с майчин , първи език турски. 

Проявата ѝ варира от избягването на употребата на определено езиково явление от втория 
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език – например липсата или неуместната употреба на предлози в предложни конструкции, 

грешна синтактична  употреба на непреки допълнения, несъгласувани определения, 

обстоятелствени пояснения в изречение в българския език, до прекомерната употреба на 

други езикови явления или конструкции – свръхупотреба на съюз „и“ и др. 

В лингвистиката преобладава общото дефиниране на понятието трансфер, 

обозначаващо както позитивното, така и негативното влияние, отнасящо се общо до 

положителните и отрицателните взаимодействия между езиците. Понятието интерференция 

се отнася само за негативното влияние. Повечето автори възприемат понятието 

интерференция не като синоним на трансфер, а за обозначаване единствено на негативния 

пренос от първия език към втория език. 

Етапът на прехода от началния образователен етап на усвояване на втория 

език до функционирането му като самостоятелна езикова система в речта на 

билингвите е наречен от изследователите „аналог на езика цел“ или „междинен 

език“. „Терминът междинен език отразява междинното положение, което 

въпросният трети език заема, образувайки континуум между родния език и 

езика-цел“ [Данчев, А. 2001]. Този междинен език формира у обучаемите умения 

и навици да построяват и употребяват правилни в граматическо отношение и 

уместни в комуникативно отношение изказвания, преодолявайки езиковия 

трансфер и интерференцията. 

Понятие „езикова интерференция“ започва да се появява в рамките на 

наблюденията на езиковите контакти и е използвано за първи път от И. Епщайн в 

началото на ХХ век. А. Мейе през 1928 г. определя интерференцията като 

взаимно, многопосочно влияние между езиците. Посочва се,  че междуезиковата 

интеракция дава отражение в две основни направления: от една страна, един език 

се променя, асимилира се, трансформира се, заема елементи от друг език и ги 

приспособява към своята собствена система, но също така и  двата езика, 

намиращи се в контакт помежду си, взаимно се променят, наблюдават се 

двупосочни трансформации и въздействия и тяхното сближаване е очевидно и 

при появата на нови явления, общи за двата езика.  

       През втората половина на 20. век научният  интерес  към  езиковите контакти 

нараства, а с него и интересът към интерференцията. У. Вайнрайх през 1953 г. 

дефинира интерференцията по следния начин: „Отклоненията от нормата на 

единия от езиците, които се срещат в речта на билингвите в резултат от 

владеенето на повече от един език, т.е. в резултат от езиков контакт, се наричат 

прояви на  интерференция“.  Според  Вайнрайх  интерференция настъпва, когато 

индивидът билингва идентифицира елементите на втория език с елементите на 

първия и ги репродуцира. Лингвистичната интерференция според автора се 

появява не само при непосредствен езиков пренос, но и при заимстване на 

елементи от втория език [U. Weinreich, 1974: 14]. 

E. Хаджиева посочва, че интерференцията обхваща всички нива на 

езиковите системи. Затова последователното изследване на компонентите на 

системите на контактуващите езици, където взаимозаменяемостта на едни или 

други езикови единици е с най-висока честота. Според авторката базата на 

интерференционните процеси определя и основните принципи за усвояването на 

чужд език [Е. Хаджиева, 2013:10]. 
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Подобни изводи и твърдения са теоретичната основа, върху която се 

структурира по-голямо мое авторско изследване на тема „Развитие на 

комуникативната компетентност на ученици билингви чрез интерактивно 

обучение по български език (5 – 7. клас)”, чиято цел е да се установи и анализира 

актуалното ниво на комуникативна компетентност на ученици билингви от 5. 

клас, като се предвиждат както обективните критериални фактори, заложени в 

ДОС, така и субективните, които съществуват на всички езикови нива – 

фонетично, морфологично, лексикално, синтактично вследствие на 

интерференцията между първи и втори усвояван език в образователния процес. 

Типични примери за езиков трансфер и интерференция при изучаване на 

българския език като втори от ученици, представители на турско-български 

билингвизъм, произтичат от разликите в граматичните системи на двата 

взаимодействащи езика. Българският и турският език принадлежат към различни 

езикови семейства – българският език е от флективните, а турският от 

аглутинативните езици. 

Флективните езици, като българския, образуват граматични и 

морфологични форми чрез промяна на звуковете в корена и основата на думите 

или чрез промяна в окончанията, а при аглутинативните езици, като турския, 

словообразуването и формообразуването се осъществяват чрез присъединяване 

на афикси към корена на думата, които имат свое граматически самостоятелно 

значение в езика. Следователно интерферентните грешки са предизвестени още 

на ниво формообразуване и словоообразуване на думите, тъй като навика от Е1 

да се словообразува и да се променя формата на думата пречи при същите тези 

процеси в Е2. 

Факт е, че при измерването на нивото на езиковата компетентност на 

учениците, носители на турско- български билингвизъм, от 5. – 7. клас 

продължават да се откриват типични интерферентни грешки на всички равнища 

в състава ѝ – фонетично, морфологично, синтактично, лексикално. 

Езиковият трансфер и интерференцията обясняват сравнително големия 

брой на грешките (общо над 850 в продуктивен текст) на фонетично равнище на 

учениците билингви, свързани със звуковите промени в думата, заради 

процесите на асимилация, дисимилация, редукция, елизия под влияние на първия 

език. Това са грешки, които по своята същност са комбинация от правописна и 

морфологична грешка при изписване на морфема представка (примери: Расказах 

ги вм. разказах им, Потказаха вм. подсказаха, Исушъ вм. изсуша). 

На граматично и морфологично равнище най-голям брой са грешките при 

съгласуване на съществителни имена и местоимения с прилагателни имена и 

причастия по род и число; грешки при употреба и изписване на кратки форми на 

местоимения и частици – не, се, си, грешки при употреба на предлози и 

предложни конструкции, съюзи, грешки при употреба на глаголи. Най-малко на 

брой са грешките при членуване на имена от м.р., ед.ч. Широко изявена е 

неправилната употреба на предлози и съюзи. Среща се грешен правопис на 

удвоени предлози „със“ и „във“. Предлозите не са присъщи на турския език, 

отношенията между думите се изразяват чрез изафетни конструкции и падежна 

форма на имената. Друга причина за високата честота на допускане на грешка 
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при употреба на предлози и съюзи е тяхната многобройност и многозначност в 

българския език (примери: Отидих на директурката. вм. Отидох при 

директорката; Утивах на къщи. вм. Отивах вкъщи; Да играя топка. вм. Да играя с 

топка; Взима го на отбора. вм. Взема го в отбора; Живея на Франция вм. Живея 

във Франция). 

На синтактично равнище – най-голям брой грешки от интерферентно 

естество се допускат при съгласуване на подлога и сказуемото, определението и 

определяемото в изречението. Следвани са от грешки, отнасящи се до 

неправилен словоред и липса на изреченски граници, замяна на главна буква с 

малка в началото на изречение. Грешките при съгласуване на подлог и сказуемо 

кореспондират с най-често срещаните грешки на граматично равнище на езика и 

са предопределени от факта, че турският език има различна система от 

граматични признаци на имената и местоименията. Граматическата категория 

род е представена само от граматическото значение – мъжки род. Особеност, 

която обяснява грешки като: Нищо не станал. вм. Нищо не е станало; Бях се 

изморил. вм. Бях се изморила; Аз минах първи през вратата, а той остана. вм. Аз 

минах първа, а то остана; Един ден се срещнал коня и патенцето. вм. Един ден се 

срещнали конят и патенцето; Решил патенцето и той почнал. вм. Решило 

патенцето и то започнало; Минал две-три години. вм. Минали две-три години. 

В писмените текстове на изследваните ученици често се наблюдават 

комбинации от интерферентни грешки: съчетават се правописна, граматична, 

синтактична и словоредна грешка. Комбинативната дефицитност е 

предопределена от разликата в системите на българския и турския език и липсата 

на категория род в турския език. Например: „Ас минах първи на вратата а той 

останало. вм. Аз минах първа през вратата, а то остана. В изречението са 

допуснати едновременно правописна грешка, грешка при съгласуването на 

подлога, неуместна употреба на предлог и неуместна употреба на две глаголни 

форми в състава на сложното съчинено изречение.  

Специфична особеност на турския език е относително постоянното място 

на сказуемото в края на изречението. Тази характеристика обяснява 

словоредните грешки в простото и сложното изречение при създаване на текст на 

българския език от учениците билингви. Р. Танкова обобщава: „У говорещия 

съществува естествен стремеж да следва логиката на изграждане на изречението 

в майчиния си език, при което в изречението му на български език се очаква 

сказуемото обикновено да е в края, независимо от езиковата ситуация“ [Р. 

Танкова: 2014]. Неправилният словоред, вследствие на различията в системите 

на български и турски език, води до грешки при поставяне на изреченски 

граници, замяна на главна буква с малка в началото на изречение, липса на 

пунктуационни знаци, неправилно местоименно заместване в текст. Например: 

Виках майка ми да види. той казва ничто няма. Вм. Извиках майка ми да види. Тя 

каза, че няма нищо.). Типична грешка е и свръхупотребата на съюз „и“ 

(например: И после баща ми и нов таблет подари и хубаво живяхме.)   

Според съвременната методика на обучението по български език езикът 

трябва да се изучава като семиотична система, за да бъде изпълнена една от 

основните цели на обучението по български език – да се развият умения за 
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комуникативно целесъобразно участие в различни комуникативни актове – цел, 

която намира особено значимо място при обучението на ученици билингви. 

Учебните програми представят конкретни критерии за измерване на 

комуникативната компетентност на учениците в обучението по български език за 

всяка образователна степен и клас. Учебните програми по всички учебни 

предмети и критериите, заложени в тях, не диференцират ученици носители на 

турско-български билингвизъм в системата на образованието. 

За постигане на целите, заложени в учебните програми по български език, 

от първостепенна необходимост в ситуация на описания тип билингвизъм (и 

непреодоляна интерференция в прогимназиалния образователен етап) е 

познаването на спецификите в строежа на взаимодействащите езици. 

Изясняването в учебна среда на приликите и разликите между езиковите системи 

на българския и турския език допринася за прогнозирането на интерферентните 

грешки, за понижаване на фреквентността на дефицитите от лингвистично, 

комуникативно и прагматично естество. Всичко това актуализира важния въпрос 

за технологията на обучение на разглежданата група – въпрос, който може да 

бъде предмет на отделна статия. Задължително обаче е да се посочи важността на 

текста в образователните дейности по преодоляването на все още съществуващия 

езиков трансфер и интерференция в прогимназиалния етап на обучение на 

ученици, носители на турско-български билингвизъм. В този контекст ценни за 

резултатната образователна практика с ученици билингви са обобщенията на С. 

Добрева за ролята на текста в образователния процес: „текстът е не само 

източник на безкрайна информация, а и с безкрайни по възможности средство за 

организиране на учебния процес. Затова осмислеността му в контекста на 

взаимосвързаните му онтологични, лингвистични, комуникативно-прагматични, 

психолого-педагогически, гносеологически аспекти води до реабилитацията му 

като ключово средство за постигане на резултатност в компетентностно 

ориентираното съвременно образование“ [Добрева, 2021: 89]. 
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ABSTRACT: The modern educational paradigm brings to the forefront the 

requirement for enriching the professional profile of the modern teacher. It faces the 

challenge of expanding the scope of its professional competence by hierarchically 

building on basic pedagogical skills and competencies aimed at adapting teaching 

methods and learning content in order to effectively integrate children with special 

educational needs. to the educational environment in mass school practice. 

One of the tasks we set ourselves was to establish the level of competence of general 

education teachers to recognize the strengths of students with special educational 

needs and the ability to adapt the curriculum to their individual capabilities in an 

inclusive environment.  

 

        KEYWORDS: professional competence, basic pedagogical skills, students with 

special educational needs, inclusive environment. 
 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

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. 

В тази връзка, ролята на учителя се разширява и изисква все повече 

усилия. От учителите се очаква да използват голямо разнообразие от методи, 

средства и подходи и да ги адаптират към нуждите на учениците. Те трябва да 

притежават компетентности и умения, необходими за създаване на подкрепяща 

среда в класната стая. Необходимо е да имат положително отношение към 

ползите от наличието на разнообразна група от ученици в техните класове. 

Учителите трябва да могат да избират измежду голямото разнообразие от 
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техники на преподаване и активни стратегии за учене, за да работят ефективно с 

това разнообразие от ученици, които въпреки че се намират в една и съща учебна 

среда, имат различни потребности, стилове и предпочитания за учене. 

Новата нормативна уредба в образованието налага все повече използването 

на диференциран подход на преподаване, съобразен с индивидуалността на 

децата и отговарящ на техните възможности. Наборът от умения, необходим за 

диференциране, изглежда 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 адекватен начин за всички ученици.  

Съвременната образователна парадигма извежда на водещи позиции 

изискването за обогатяване 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. 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. 

Една от задачите, която си поставихме е да установим степента на 

компетентност на общообразователните учители за разпознаване на силните 

страни на учениците със специални образователни потребности и възможностите 

за адаптиране на учебния материал съобразно техните индивидуални 

възможности в условията на приобщаваща среда. Общият брой на участниците в 

изследването е 80. 

Таблица 1. Участници в изследването 

Област 
Общообразователни 

учители 

Силистра 20 

Враца 20 

Пазарджик 20 

Шумен  

НУ „Илия Р. Блъсков“, гр. Шумен 2 

НУ „Княз Борис I“, гр. Шумен 2 

СУ „Васил Левски“, гр. Шумен 3 

СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен 3 

СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар 2 

ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен 2 

ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен 2 

ОУ „Еньо Марковски“, гр. Шумен 2 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Нови пазар 2 

ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав 2 
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ОУ „П. Р. Славейков“, с Изгрев, общ. Венец 2 

ОУ „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен 2 

ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара, общ. Шумен 2 

Об. У „Пенчо Славейков“, с. Марково, общ. 

Каспичан 
2 

Формирането на допълнителни компетенции у масовия учител за работа с 

деца със специални образователни потребности е основен приоритет на 

дейностите, имащи отношение към професионалната квалификацията и развитие 

на всеки учител. 

В последните години, с влизането в сила на Закона за предучилищното и 

училищното образование, се обръща особено голямо внимание на приобщаващо 

образование, при което децата с различни увреждания се обучават в една 

променена училищна среда заедно със своите връстници. Във връзка с това 

възниква необходимостта от допълнителна професионална квалификация на 

общообразователните учители с цел формиране на допълнителни умения и 

компетенции, които ще осигурят високо качество на обучение на всички деца в 

масовата училищна среда. В светлината на съвременните педагогически 

реалности подготовката на масовия учител е изключително важна, защото освен 

че трябва да преподава на деца с типично развитие, той трябва да отговори и на 

потребностите на децата с увреждания, които се обучават в масовия клас. 

Учителската правоспособност в случая е задължителна, но това не е 

единственото условие за успешното преподаване. Всеки учител трябва да владее 

на необходимото академично равнище дисциплината, която преподава, да 

използва различни образователни стратегии, да бъде иновативен и най-вече 

мотивиран за работа. Когато в класа обаче присъства и дете със специални 

образователни потребности, учителят се натоварва и с други отговорности, най-

важната от които е толерантността към децата със специални образователни 

потребности. Успоредно с това учителят трябва да се запознае с нарушението и 

съответно с трудностите, с които се сблъсква детето в процеса на обучението. 

Това е възможно само и единствено ако той притежава необходимите познания 

за особеностите в познавателната дейност и възможностите за обучение на 

децата със специални образователни потребности, специфичните форми на 

преподаване и изискванията към тях. 

В края на ноември 2021 г. в дискусия на тема „Пътна карта на политиките 

за учители в България“ експерти от МОН, наред с извеждането на основни 

констатации, очертаха проблема за застаряването на учителите. Данните, които 

са представени са следните: 36.1% от тях са на възраст между 51-60 години, 17% 

са над 60-годишна възраст и едва 4.3% от учителите са на възраст между 21-30 

години. Подобна е картината за участващите респонденти в нашето изследване. 

И при тях се забелязва устойчива тенденция. Най-голям е процентът на 

учителите на възраст над 50 години – 46% и тези от 41 до 50 г. – 40%. Процентът 

на респондентите до 30 г. и от 31 г. до 41 г. е 6% и 8%, което показва все още 

ниското желание на младите хора да работят като учители и възрастовата 

структура на населението в България като цяло. 
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Най-голям е броят на участниците в анкетата с педагогически стаж над 20 

г. – 61%. Това са учители, които преподават в условията на сериозни промени в 

образователната ни система (Закон за народната просвета от 1991 г., Закон за 

предучилищното и училищното образование от 2016 г., Наредбата за 

приобщаващо образование от 2017 г.). 

Следващата голяма група учители е с трудов стаж от 11 до 12 г. – 25% и 

значително по-малък е процентът на останалите 2 групи с педагогически стаж от 

6 г. до 10 г. – 6% и до 5 г. – 8%. 

Наред с образованието, професионалният опит на учителите също 

допринася за развитието на техните педагогически умения и компетенции. Често 

в анализите на изследванията дългият педагогически стаж се разглежда 

единствено от позитивната му страна. Известна е положителната връзка между 

ерудицията на учителите и постиженията на учениците.  

Все по-често се разглежда и другата негативна страна. Дългите години 

работа във всяка една сфера, както и в сферата на образованието могат да 

доведат до инертност, закостенялост, нежелание за промяна и оказване на 

съпротива за нововъведения. Това може да бъде доста сериозна пречка в 

днешния динамичен свят, който налага необходимостта от бързи и ефективни 

промени в образователната ни система, които трябва да бъдат възприемани и 

осъществявани от учителите все по-бързо.  

Много изследователи посочват, че учителите с установени 

преподавателски навици от дълги години много по-трудно биха успели да се 

адаптират към промените и трябва да положат много повече усилия, за да бъдат в 

крак със съвременните изисквания на преподаването. 

Наредбата за приобщаващо образование урежда обществените отношения, 

свързани с осигуряване на приобщаващо образование на децата и учениците, 

както и дейността на различните институции за предоставяне на подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците. За нас беше важно да установим 

доколко действащите учители са запознати с философията и съдържанието на 

приобщаващото образование. 

Приобщаващо образование е процес, целящ премахването на всички 

пречки и бариери пред ученето и научаването, който трябва да осигури за всички 

деца и ученици, включително и за тези с увреждания, равнопоставени 

възможности да получат ефективно образование с необходимата обща и 

допълнителна подкрепа в общообразователните детски градини и училища, за да 

се подготвят всички те за продуктивен живот като пълноценни членове на 

обществото. 

Отговорите на въпроса „Знаете ли за кои деца е приобщаващото 

образование?” са следните: 
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Графика 1 За кои деца е приобщаващото образование? 

 

За съжаление най-големият процент от анкетираните – 53% смятат, че 

приобщаващото образование е само за децата със специални образователни 

потребности, 6% – за децата в риск, 4% – за тези с хронични заболявания и 46% – 

за всички. Възможностите за отговори на този въпрос са повече от един. 

Проучването показва, че все още масовите учители не са запознати с 

философията на приобщаването и с нормативните документи, регламентиращи 

тази философия като основа на българското образование. Причината за това 

може да търсим в това, че Законът за предучилищното и училищното 

образование, както и Наредбата за приобщаващо образование са все още 

сравнително нови, нормативната уредба, регламентираща приобщаващото 

образование, е напълно променена и е твърде голяма като обем и съдържание. 

Поради това е необходимо да бъдат проведени много информационни кампании 

и обучения с директори и педагогически специалисти, които да информират и 

методически да подготвят учителите по отношение на тази нова образователна 

стратегия. 

На въпроса „Има ли във вашия клас ученик/ученици със специални 

образователни потребности”, се получиха следните отговори: 80% от учителите 

съобщават, че имат в класовете си ученици със специални образователни 

потребности, 20% – отговарят отрицателно. Разпознаването на децата със 

специални образователни потребности е една от първите задачи на учителите в 

детските градини и училищата. Това ще позволи да се определи вида на 

допълнителната подкрепа и образователния маршрут за всяко дете.  

Основната функция на допълнителната подкрепа е да даде отговори на 

различните индивидуални потребности за обучение, които изискват включване 

на разнообразни ресурси в и извън детската градина и училището. Те се 

реализират на базата на оценените образователни потребности на всяко дете и 

ученик с необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

Учителите, които имат в класовете си ученици със специални 

образователни потребности отговориха на следния въпрос „Знаете ли с какво 

нарушение е той/ са те?”. 
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Проучването показва, че всички учители познават своите ученици със 

специални образователни потребности и знаят с какви нарушения са те. 

От фигура 1 се вижда, че преобладават учениците с интелектуални 

затруднения – 35%, след тях са с езиково-говорни нарушения – 24%; специфични 

нарушения на способността за учене – 14%; разстройства от аутистичния спектър 

– 13%; сензорни увреждания – 10%; физически и емоционално поведенчески 

разстройства са по 9% и най-малък е броят на учениците с множество 

увреждания – 5%. 

 
Фиг. 1 С какво нарушение са учениците със СОП които обучавате? 

 

Личностното развитие на всеки човек е резултат от взаимодействията 

между него и неговото социално обкръжение т.е. ние се формираме като 

личности в семействата, групите и общностите, в които живеем. Връзките и 

отношенията, които се изграждат между нас оказват влияние и променят 

индивидуалния опит и поведение. С други думи, това което ни заобикаля има 

критично значение за изграждането ни като личности. През тази призма, 

подкрепата за личностно развитие в образованието очертава нова функция на 

детската градина и училището като образователна среда за индивидуалния 

напредък и успехи. Взаимодействията между участниците в обучителния процес 

се признават като основни в новия образователен закон. На децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование се предоставя обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развитие на техните способности 

и умения. По този начин подкрепата за личностно развитие се явява нов 



88 

 

компонент в образователните политики, който свързва и обединява ресурсите на 

средата на всички нива по вертикала и хоризонтала на системата.  

Отговорите на следващия въпрос, които дават информация „Предоставя ли 

се допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика/учениците със СОП 

от Вашия клас?” са представени на графика 2. 

 
Графика 2 Предоставя ли се допълнителна подкрепа на всички ученици 

със СОП във вашия клас? 

 

От показаните резултати на графика 2 става ясно, че по-голямата част от 

учениците със специални образователни потребности получават допълнителна 

подкрепа за личностно развитие – 84% от учителите са отговорили с „да“, само 

4% от анкетираните учители са отговорили, че техните ученици със специални 

образователни потребности не получават допълнителна подкрепа, а според 3% от 

тях не за всички се предоставя такава.  

Изводът който произтича от отговорите на респонедните е, че след 

влизането на Закона за предучилищното и училищното образование на по-

голямата част от децата със специални образователни потребности е осигурена 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. В този смисъл, тази подкрепа е 

осигурила допълнителен ресурс за децата, които не могат да отговорят на 

изискванията на учебната програма, а именно: осигуряване на обща и 

специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; предоставяне на 

обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания; ресурсно подпомагане. 

Според Наредбата за приобщаващото образование, образователните 

институции предоставят допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

четири групи деца и ученици: със специални образователни потребности; с 

хронични заболявания; в риск и с изявени дарби и таланти. Тя включва работа с 
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дете и ученик по конкретен случай; психо-социална рехабилитация; 

рехабилитация на слуха и говора; зрителна рехабилитация; рехабилитация на 

комуникативните нарушения; осигуряване на достъпна архитектурна, обща и 

специализирана подкрепяща среда; технически средства; специализирано 

оборудване; дидактически материали; методики и специалисти; предоставяне на 

обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания и ресурсно подпомагане за всички деца и ученици със специални 

образователни потребности. 

На въпроса относно вида на предоставяната подкрепа за учениците със 

специални образователни потребности се получиха следните отговори: Най-

голям е делът на ресурсното подпомагане, което се предоставя – 86% от 

респондентите са дали този отговор; следва психо-социалната рехабилитация – 

34%; рехабилитацията на комуникативните нарушения – 28%; слухово-речевата 

рехабилитация – 8%; зрителната рехабилитация – 1% и ерготерапията – 0%. 

Липсата на отговори за ерготерапията като вид допълнителна подкрепа можем да 

обясним с факта, че е невъзможно тя да се осъществява в условията на класната 

стая. Ерготерапията е изключително приобщаваща по своята същност. 

Специалистът – ерготерапевт може да подпомогне училището като общност и 

учителите, в частност, чрез консултации за осигуряването на достъпност до 

всички ключови места в базата на училището, консултации за подобряване на 

поведението и увеличаване на мотивацията на учениците, като консултира 

учителите за някои специфични особености в процеса на учене на конкретни 

ученици, др. Общообразователните учители са наясно какъв вид допълнителна 

подкрепа за личностно развитие получават техните ученици със специални 

образователни потребности. 

Оценката на индивидуалните потребности е процес на събиране и 

анализиране на специфична информация за функционирането на детето и 

включва определянето на силните страни, проблемите, затрудненията и 

потенциала за неговото оптимално развитие, участието в образователния процес, 

възможностите за реализация. Извършва се от екип за подкрепа за личностно 

развитие, който се сформира за конкретното дете със специални образователни 

потребности. В състава на екипа се включва психолог, логопед, ресурсен учител, 

а при деца и ученици със сензорни нарушения – рехабилитатор на слуха и говора 

или учител на деца и ученици с нарушено зрение, класен ръководител и учители, 

които преподават на ученика в училището. Оценяват се познавателното и 

социалното развитие, комуникативните умения, физическото развитие, 

адаптивното поведение, психичните реакции и семейното функциониране. 

В тази връзка, за нас беше интересно да установим доколко 

общообразователните учители умеят да разпознават силните страни на своите 

ученици. На въпроса: „Умеете ли да разпознавате силните страни на учениците и 

да планирате учебните дейности като се съобразявате с тях?” получихме 

следните отговори:  

 81% от анкетираните учители умеят да разпознават силните страни на 

учениците и да планират учебните дейности като се съобразяват с тях; 

 само 3 % не се справят с това;  
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 останалите 16 % се справят частично.  

Последният отговор има пряко отношение към насоката на настоящото 

изследване. 

Изводът, който се налага тук е, че познавайки силните страни на ученика 

със специални образователни потребности, учителят може да му помогне да 

компенсира недоброто функциониране на някои от сензорните канали, чрез 

които той получава информация. Това би подобрило резултатите от обучението 

като цяло.  

Адаптирането на учебното съдържание е свързано с индивидуализирането 

на целите и задачите към всеки урок съобразно възможностите, интересите и 

потенциала на всяко дете. Предизвикателство за преподавателите е да представят 

интригуващо темата на урока; да поднесат учебния материал по начин, 

съответстващ на индивидуалния стил на възприемане и учене; да моделират 

средата така, че да позволява активно учене и участие и да проверяват знанията 

по начин, който дава възможност на ученика да покаже в най-голяма степен 

наученото. 

Независимо от различията си, на всички деца трябва да се осигурят 

условия за активно участие в учебните дейности. Възможностите за адаптиране 

на учебното съдържание са по отношение на неговия обем, времето за научаване 

и изпълнение на поставените задачи, нивото на подкрепа, начинът на въвеждане 

на новата информация, степента на трудност и участие на детето с увреждания в 

учебния процес, използването на алтернативни методи на учене и преподаване. 

Едно и също учебно съдържание може да стигне до различните ученици само ако 

използваме различни методи и средства за това. Тук е важно да подчертаем 

колко полезен би бил мултисензорният подход при адаптиране на учебното 

съдържание, защото всяко дете със специални образователни потребности 

обработва информацията по различен начин, в зависимост от това кои сензорни 

системи са засегнати от нарушението. Този метод на преподаване ще позволи на 

всяко дете да използва различни сетива, за да разбере и обработи информацията. 

Затова важен елемент при адаптиране на учебното съдържание е определянето на 

водещия сензорен канал. Различните образователни потребности на учениците 

предполагат използването на различни визуални, слухови, тактилни, 

кинестетични методи на преподаване и свързаните с тях учебни стратегии, 

съобразени с нарушението и стиловете на учене на отделните ученици. 

Интерактивните методи например, благоприятстват участието на учениците със 

специални образователни потребности в групи и екипи от ученици като 

повишават възможностите за заинтересованост към учебния материал и неговото 

научаване, позитивния емоционален фон на преподаване или научаване на урока, 

инициативността и мотивацията за постигане на учебните цели. В процеса на 

учене, чрез тях децата със специални образователни потребности успяват да 

разберат учебното съдържание, да изпълнят успешно поставените учебни задачи, 

да получат увереност за собствени постижения. Адаптирането на времето 

означава да се избира различна времева рамка за изпълнение на задачите според 

индивидуалните особености на учениците. Необходимостта от ресурсна 

подкрепа също трябва да се оценява диференцирано. Едни случаи може да 
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изискват всекидневна помощ, а други ежеседмична. Количеството на часовете за 

ресурсно подпомагане трябва да са съобразени с потребностите на различните 

деца. 

На въпроса: „Умеете ли адаптирате учебния материал като се съобразявате 

с индивидуалните възможности и потребности на учениците със СОП?” се 

получиха следните отговори: Умението си за адаптиране на учебното 

съдържание анкетираните масови учители определят: с „да” отговарят 63 %, с 

„не” – 8 % и според останалите 30 % се справят с това „частично”. 

Днес учителят е поставен да работи в различни условия, предизвикателни 

за него, условия, които изискват постоянно обновяване, допълване и 

надграждане на професионалните компетентности. За по-голямата част от 

участниците в процеса на приобщаващото образование стана ясно, че достъпът 

до качествено образование не означава само съвместно физическо присъствие на 

децата с различни възможности в един общ клас, а преди всичко достъп до 

учебни програми и учебно съдържание, съобразен с многообразието от 

потребности и интереси на децата. В чл. 106, т. 2 от Наредба за приобщаващото 

образование е формулирано, че достъпът до учебни програми и учебно 

съдържание се гарантира чрез „…адаптиране на учебното съдържание съобразно 

индивидуалните потребности на децата/учениците със специални образователни 

потребности“. Учебните адаптации са основен елемент на подкрепящата 

образователна среда. Те са един много ценен инструмент в ръцете на учителите в 

процеса на обучение. За да се чувстват обаче подготвени и да прилагат адекватно 

този ресурс, те се нуждаят от допълнителна информация, методическа подкрепа 

и обучения по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на учениците със специални образователни потребности. 

Учителите трябва да са наясно с това какво включва процесът на адаптиране на 

учебното съдържание и защо е важно да се преподава диференцирано в 

приобщаващата класна стая, кои са подходящите стратегии, методи и техники на 

работа с различните групи специални потребности и как да бъдат подбрани така, 

че да отговарят на различните стилове на учене, как да се адаптира планът на 

урока, за да бъде възможно най-полезен и достъпен за ученика със специални 

образователни потребности, как да се адаптират целите и задачите, за да доведат 

до напредък в ученето, как да бъде разпределено учебното време за различните 

дейности, в които се включва и участва ученикът в рамките на учебния час, 

какви трябва да бъдат задачите, упражненията, инструкциите, самостоятелната 

работа и изпитванията, как да се отчита динамиката в развитието на ученика и 

как да се оценяват неговите постижения. Наред с казаните до тук неща учителят 

трябва да е наясно и с това как да бъде адаптиран пространственият дизайн в 

класната стая, така, че да се минимизират сензорните и емоционални дразнители 

за детето, за да се чувства то комфортно и подкрепено. 

От учителите зависи да адаптират средата и методите си на представяне на 

учебното съдържание, така, че да се дава възможност на ученика да участва в 

учебния процес и ученето да по-лесно. Целта е да се „заобиколят“ и компенсират 

слабите страни на ученика, така че той да може учи и да се развива. Затова е 

необходимо да се използват възможностите, които предоставят акомодациите 
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(как учениците учат?) и модификациите (какво учениците учат?) за дейности в 

подкрепа на учениците. Модификациите се свързват с малка промяна на 

съдържанието, съобразена с нуждите на ученика, която му помага да разбере 

урока и да се представи по-добре при изпитвания (адаптиране на уч. материал, 

спрямо силните страни на ученика; съкращаване на обема, без да се променя 

съдържанието; даване на ученика друг материал, според неговото ниво и пр.). 

Важно е добре да се прецени кога да се използват тези компенсаторни стратегии 

и внимателно да се съобразят с индивидуалните потребности и възможности на 

конкретния ученик. 

Интерес за нас представлява дали има зависимост (и каква точно е тя) 

между професионалния опит на учителите и умението им за адаптиране на 

учебния материал. В съпоставителен план получихме следните резултати, 

визуализирани на графика 3: 

 

 
Графика 3 Сравнителен анализ между професионален опит и умение за 

адаптиране на учебен материал 

 

Анализът показва права пропорционална зависимост между 

професионалния опит на учителите и тяхното умение за адаптиране на учебния 

материал според възможностите на децата. Това означава, че масовите учители 

развиват своите професионални умения в практиката, но е необходимо да се 

осъществява непрекъснато обучение, при което да се съчетават теоретичните 

знания с практическите им умения. 

Съвременната класна стая представлява огромно предизвикателство за 

педагозите със своя разнороден състав. Учениците постъпват с различно 

равнище на компетентности и способности, различни интереси, различни 

стилове за анализ и възпроизвеждане на получената информация. И децата със 

специални образователни потребности допълват това разнообразие. Учителите са 
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поставени в условия, които налагат промяна в подходите на обучение, така че 

децата с различни способности да са в състояние да учат заедно, да поемат 

отговорност както за своите, така и за груповите постижения. Всичко това може 

да се постигне чрез адаптиране на учебното съдържание в съответствие със 

задачите на обучение и особеностите на учениците. Адаптирането на учебното 

съдържание включва: 

 Адаптиране на стила на преподаване; 

 Адаптиране на учебния план и учебните програми; 

 Адаптиране на учебните цели и задачи; 

 Адаптиране на методите и стратегиите на работа; 

 Адаптиране на нивото на подкрепа за ученика 

 Адаптиране на времето в рамките на учебния час; 

 Адаптиране на методите на изпитване и оценяване; 

 Адаптиране на пространството в класната стая. 

Стилът на преподаване включва специфични начини и техники, чрез които 

учителят преподава и обяснява новата информация, формулира инструкциите, 

поставя задачите, представя изискванията. Начинът, по който учителят 

преподава, е отражение на неговите личностни особености, професионална 

подготовка и професионален опит. Много автори смятат, че стилът на 

преподаване на учителя онагледява стила на неговото собствено учене. 

Ежедневно учителят се среща с толкова стилове на учене, колкото са децата, с 

които работи. Когато в обучението на ученик със специални образователни 

потребности не се отбелязва напредък, обикновено причината за това се търси в 

увреждането или нарушението, което има. В повечето случаи обаче е по-

възможно детето да не успява, защото не учи по най-подходящия за него начин, 

т. е. преподаването не е в хармония с неговия индивидуален стил на учене. В 

„Методическото ръководство за адаптиране на учебното съдържание за началния 

етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното 

образование“ (2020) на МОН има предложение към учителите, което е 

апробирано и дава ефективни резултати в практиката. Указанията в него са 

свързани със следното: 

 Да се наблюдава ученика по време на урока, междучасията, в 

свободните занимания на двора и в извънкласните дейности, за да се открият 

неговите лични предпочитания, които могат да се приложат в ученето, за да се 

направи то по-лесно; 

 Да се общува по-често с родителите и да се търси от тях конкретна 

информация, свързана с това какво обича да прави детето в свободното си време 

в къщи: дали си играе само или търси други деца; строи ли с лего или 

предпочита да разглежда картинки/книжки, обича ли да слуша музика и да 

танцува; предпочита ли да работи самостоятелно или с помощ; по-лесно научава 

да разказва кратката приказка, която е дадена за домашно, само като я слуша, или 

ако разглежда илюстрациите към нея. 
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 Да се разработи въпросник за родителите, с който чрез кратки, но 

целенасочени въпроси, бихме могли да получим допълнителна информация, 

която ни е нужна, за да определим начина, по който детето е настроено да учи.  

Като цяло учениците са склонни да избират един стил на учене, но при 

повечето ученици със специални образователни потребности се наблюдава 

смесица от различни стилове. Важно е да се открият техните силни страни, за да 

се подберат подходящите стратегии на работа. Ученикът учи най-ефективно чрез 

преживяване и личен опит и ако тази възможност му бъде предоставена чрез 

мултисензорното обучение, ученето става по-интересно и по-лесно. Учениците 

учат по-добре, когато учат в спокойна среда, в която се чувстват ценени и 

приети, не се страхуват да правят грешки и не се срамуват да молят за помощ. В 

този смисъл наличието на социална приобщаваща среда е също толкова важно, 

колкото и приобщаващата образователна среда за учениците със специални 

образователни потребности. 

Изследването показва, че увереността на учителя в неговия капацитет като 

преподавател, определя нагласата му към приобщаващото образование, а тя пък 

от своя страна би трябвало да определи неговото положително отношение и 

поведение към процесите на приобщаване в образователните институции. 

Правейки това изследване сме наясно, че общообразователният учител не 

може да се възприема като експерт по въпросите, свързани с обучението на 

учениците с увреждания. Основните познания обаче в тази сфера са 

задължителни и тяхното постоянно обогатяване и надграждане е много важно за 

постигане на повече увереност и професионални успехи. В противен случай 

учителите ще се чувстват объркани и неподготвени. Всичко това ще ги 

обезсърчава и демотивира в тяхната работа. 

Приобщаващото образование, включващо деца и ученици със специални 

образователни потребности, е вече не просто една тенденция или образователен 

експеримент, а световна образователна политика, която се прилага от 

десетилетия. Крайната цел на приобщаващото образование е да постигне високо 

качество на живот на учениците със специални образователни потребности, да 

гарантира добри академични познания, добро равнище на социални и ежедневни 

умения, така че ученикът да е максимално самостоятелен и независим в живота 

си като възрастен. Равенството пред възможностите на децата със специални 

образователни потребности се крие именно в това да се предлагат различни 

образователни алтернативи, при това добри и подходящи за всяко конкретно 

дете. Самата дефиниция на приобщаващото образование, дадена в Наредбата за 

приобщаващо образование, предполага максимално пълно и реално включване 

на всички деца и ученици в учебния процес, в социалните и междуличностни 

контакти, в изграждане на пълноценни взаимоотношения с връстници и 

възрастни, с цел приобщаване във всички аспекти на училищния живот, в 

извънучебните дейности и впоследствие в живота на обществото. Това важи за 

всички деца и ученици, които са обект на приобщаване. 

В края на анкетата искахме да установим как респондентите оценяват 

ползите от приобщаващото образование и в каква област могат да ги определят. 
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На въпроса относно ползата от приобщаващото обучение за ученици със СОП се 

получиха следните резултати: 

 
Графика 4 Смятате ли, че Вашите ученици със СОП имат полза от 

приобщаващото обучение и ако отговорът Ви е „да“, моля да посочите в коя 

област? (Отговорите могат да бъдат повече от един) 

 

21% от общообразователните учители смятат, че техните ученици със 

специални образователни потребности нямат полза от приобщаващото 

образование. Според останалите 79% приобщаващото образование помага на 

децата със специални образователни потребности и по мнението на 74% от тях 

им помага най-вече при усвояването на социални умения. 16% от учители са 

отговорили, че децата със специални образователни потребности имат полза от 

приобщаващото образование и по отношение на усвояването на академични 

знания. 

Изводът, който можем да направим е, че ако детето със специални 

образователни потребности се чувства социално приобщено в училище и в 

особеностите на средата, в която то расте и се обучава, неминуемо това ще окаже 

влияние върху него и на по-късен етап от живота му. За тези деца училището не е 

само мястото, където те учат, а преди всичко мястото, където са приятелите им, 

където те имат възможност да общуват, да си сътрудничат и взаимодействат. 

Промените, настъпили в образователната система, определят една нова визия на 

училището. След етапа на интегрираното обучение и навлизане на 

приобщаващото образование, училищната среда е мястото, където учениците се 

срещат, контактуват, обменят идеи, сътрудничат си, развиват своя потенциал, 

самоопределят се като личности, решават проблеми като част от споделената им 

култура. Приобщаващото училище може да обедини и предложи алтернатива на 

всяко едно дете да се чувства ценно и значимо. Така осъзнати, изградени и 
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социализирани учениците със специални образователни потребности ще бъдат 

„вградими“ първо в училищна среда, после в общността и накрая в обществото. 

Въпреки, че анкетното проучване показва, че по-голямата част от 

общообразователните учители познават образователните потребности на своите 

ученици, знаят различните видове допълнителна подкрепа и до известна степен 

умеят да адаптират учебния материал като се съобразяват с техните 

индивидуални възможности и потребности, става ясно, че информираността по 

проблемите на децата със специални образователни потребности е недостатъчна, 

не навсякъде е налице добро сътрудничество и взаимопомощ между учителя и 

ресурсния учител, налице е потребността от консултации със специалисти, 

необходимостта от логопедична, психологическа, обучителна помощ, от 

усъвършенстване на нормативната и материалната база. Ролята на учителя се 

разширява и изисква все повече усилия. От учителите се очаква да използват 

голямо разнообразие от методи, средства и подходи и да ги адаптират към 

нуждите на учениците. Те трябва да имат също така компетентности и умения, 

необходими за създаване на положителна среда в класната стая, да работят в 

сътрудничество с други заинтересовани страни във и извън училището с цел 

предоставяне на своевременна подкрепа за учениците със специални 

образователни потребности. 
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СОЦИАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ В ИНТЕРАКЦИЯ 

 

Божена Л. Такворян-Солакян 

 

SOCIAL COUNSELING IN INTERACTION 

 

Bozhena L. Takvoryan-Solakyan 

 

ABSTRACT: In interactive modes of counseling, the humanistic approach 

influences the formation of methods of interaction between social workers and clients, 

as well as the principles and their relationship. In practice, there are different 

approaches in the application - psychodynamic approach, humanistic approach, 

behavioral approach. Social counseling is one of the priority areas of activity in the 

social work system, which covers a huge range of social problems. Efficiency and 

success largely depend not only on the professional skills of the specialist-consultant, 

but also on compliance with all conditions, rules and procedures of the consulting 

process, on professional competence in a specific matter, depending on the client's 

needs. This same efficiency is the prerequisite for the self-actualization of the client. 

 

KEY WORDS: social counseling, consultant, method, approach, work process, 

problem situation. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Терминът „консултант“ често се използва взаимозаменяемо с „терапевт“ и 

дори „психиатър“. Полетата на работно взаимодействие обаче са различни едно 

от друго. Консултирането се отнася до професионално обучена личност, която 

помага на другите да се съсредоточат върху коригирането на конкретни 

проблеми, засягащи живота им. Американската асоциация дефинира термина 

като професионално взаимоотношение, което дава възможност на различни 

индивиди, семейства и групи да постигнат цели за психично здраве,  образование 

и кариера. 

Човешките проблеми могат да бъдат различни – лични, социални, 

здравословни, от брачни проблеми до пристрастяване към навици за 

„самосаботиране“ и много други. Докато терапията може да продължи много 

години, без да се установи  конкретен край, приложението на консултирането е 

насочено към дискретни решения за конкретни проблеми и често включва 

изучаване на специфични техники за справяне с проблемите, избягването им или 

предотвратяване на появата им. 

В литературата намираме честа употреба на думата „съветник“, заедно със 

синоними или пък „старейшина“. В миналото авторитетните фигури редовно са 

събирали доверени сътрудници около себе си, за да помогнат при вземането на 

важни решения или по-възрастните членовете на семейството се превъплъщават 

в консултанти на по-младите поколения. Органичното установяване на фигурите 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.webmd.com/mental-health/guide-to-psychiatry-and-counseling%231
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.counseling.org/about-us/about-aca/20-20-a-vision-for-the-future-of-counseling/consensus-definition-of-counseling%23sthash.6gsy7GuH.dpuf
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=http://changingminds.org/disciplines/counseling/history.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=http://changingminds.org/disciplines/counseling/history.htm
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на „съветниците“ е заменено от просветени професионалисти, изучили уменията, 

мъдростта и опита в предоставянето им в полза на човешките нужди. До XX век 

хората са търсили съветници сред академичните среди, духовенството, 

медицинската професия и, разбира се, в рамките на процъфтяващата област на 

психотерапията. 

Докато психотерапията цитира доверието, коментираната област започва 

да се развива в нови школи на мисълта. Появяват се разновидности на 

динамиката между лекар и пациент и мненията за най-добрите практики вече се 

разминават. Това е точката, в която следствието започва да се разглежда като 

различно от терапията, психиатрията и други области. Но, на практика, в 

приложението има различни практически подходи. Експертите изглеждат 

съгласни, че тези различия като следствие се отвеждат към възприятието на 

клиента. 

1. Психодинамичният подход свързваме с името на Зигмунд Фройд. Този 

подход има много общо с традиционната психотерапия. Той се стреми да 

се справи с поведенческите проблеми, като се подчертават минали 

преживявания, насърчили несъзнателни вярвания или усещания; 

2. Хуманистичният подход свързваме с името на  Карл Роджърс. Т . 

Стимулира нуждаещите се да изработят свои собствени решения на 

проблемите с помощта на съветник. 

3. Поведенческият подход свързваме с „реакцията на Павлов“. Водещият 

принцип е, че всяко поведение се научава и след това неправилното може 

да бъде коригирано чрез научаване на нови и полезни примери. 

Изследването на клиента на социалната работа започва в края на XIX 

век.Класовите подходи към личността на нуждаещите се постепенно отстъпват 

място на естественонаучните подходи. Сериозно влияние върху развитието на 

методите, както и върху научната рефлексия на социалната работа оказват 

изследванията в областта на психиатрията, психотерапията и психологията на 

личността. Методите на психоанализата и хуманистичната психотерапия се 

прилагат в теорията и практиката на социалната работа, като лежат на основата 

на концепциите и идеите на З. Фройд, К. Юнг, К. Роджърс, А. Маслоу, Е. 

Ериксън. Различни подходи от психологията на личността, разработени от тези и 

следващите изследователи са отразени в действията на социалната работа. 

Определят се една или друга стратегия на взаимоотношения, позволяващи 

създаването на различни инструменти за интерпретация на проблемите и 

ситуациите на клиентите. Видовете са определящи в подходите към клиента. 

Така например при психодинамичния подход се основава на психоанализата, 

връзката, която се развива между клиент и терапевт, се разбира като връзка 

между пациент и лекар. Затова в психоаналитичните концепции клиентът, 

нуждаещ се от помощ, се определя като пациент. Първоначално с този подход 

нагласите на пациента и необходимите процедури са строго определени, като по 

този начин, както в медицинската практика, са изградени директивни принципи 

на взаимоотношенията. 

Самият З. Фройд обаче по-късно стига до идеята, че връзката между 

психоаналитика и пациента е част от терапевтичен контакт и съответно може да 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=http://changingminds.org/disciplines/counseling/history.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=http://changingminds.org/disciplines/counseling/history.htm
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.counselling-directory.org.uk/psychodynamic-therapy.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.counselling-directory.org.uk/psychodynamic-therapy.html
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=bg&hl=bg&prev=search&u=https://www.skillsyouneed.com/learn/counselling-approaches.html%23ixzz44E1Vj2ir
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попречи или да помогне за решаването на проблемите на пациента [Кан М., 

1997: 16-21]. Психоаналитиците смятат, че пациентът трябва да осъзнае, че 

източникът на проблемите е в самия него и неговите трудности произтичат от 

конфликт между собствените му желания и страхове  или между несъвместимите 

му желания. Според К.Хорни пациентът е изправен пред три задачи: 

 да изрази себе си възможно най-пълно и откровено; 

 да осъзнае собствените си несъзнателни движещи сили и тяхното влияние 

върху живота; 

 да развие способността да променя онези взаимоотношения, които 

нарушават отношенията във вътрешния и външния свят. 

 

Методът на свободната асоциация помага да се установи естеството на 

конфликта, да се открият първоначалните проблемни ситуации. Въз основа на 

способността  или неспособността да се "генерират" свободни асоциации, Хорни 

идентифицира основните типове пациенти: 

 пациенти, при които спонтанните асоциации предизвикват страхове или 

вътрешни забрани; 

 пациенти, които носят "маски" и  не позволяват свободни асоциации; 

 пациенти, неспособни да генерират свободни асоциации без активната 

намеса на аналитика [Хорни К,1993:301 – 309]. 

 

Идентифицирането на естеството на проблемите на клиента се 

осъществява чрез разбиране на симптомите не само от анализатора, но и от самия 

клиент.Този важен психоаналитичен принцип, както и стратегията за 

положителните взаимоотношения и ранните преживявания, които са оформили 

живота на клиента, са от особено значение в психодинамичния подход в 

социалната работа и по-специално при разбирането на клиента и неговия 

проблем. 

Ако погледнем към описания по-горе хуманистичен подход към личността 

на клиента  и  Карл Роджърс, можем да определим , че е подход в терапията (гр. 

therapeia – грижа и лечение) и към  личността на клиента,  изграден върху 

ценностните позиции на философията на любовта. Под любов Роджърс вероятно 

разбира какво са вложили древните гърци в понятието „агапе“, тоест любов-

служение, любов-деятелност за доброто на ближния. Лечението с любов е 

сложен процес, който включва познаване на личността на клиента, разбиране на 

ролята на консултиращия и терапевтични усилия, необходими и достатъчни за 

промяна на ситуацията на клиента [Кан М.,1997: 41 – 42]. 

Клиентът в работния процес е субект, който е в постоянна тревожност 

поради несъответствието между желанието да „бъде себе си” и „смъртния страх 

да бъде себе си”, между желанието да осъзнае своя реален житейски опит и 

„същевременно време на страха да го направиш". Според Роджърс желанието да 

"бъде себе си" е възпрепятствано от определени стереотипи, които усложняват 

жизненото му функциониране. Авторът ги нарича подчинение на образа на 

"който трябва да бъда" и страха от "отдалечаване от „Аз", което всъщност не 

съм."Човек под такъв натиск не може да се самоактуализира, да се развива на 
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базата на самодостатъчност и житейски опит, дори не може да функционира 

пълноценно. Напълно работещият човек, който осъзнава своя личен, 

индивидуален, неконформистки  социализиран опит, се отличава с градивно 

поведение, което съответства на действителността и води до „обогатяване не 

само на неговата личност, но и на личността на хората около него” [Роджърс 

К.Р.,1994 :254]. 

За да се превърне клиентът в „пълноценно функционираща личност“, е 

необходима намесата на консултант, осигуряващ необходимите условия, 

основани на искреност, емпатия и безусловно положително отношение: 

 Положителна промяна в личността на клиента е възможна, при условие че 

клиентът "познава консултанта". 

 Клиентът е в състояние на несъответствие, той е уязвим и тревожен. 

 Консултантът е хармоничен и интегриран, холистичен и искрен в 

отношенията. 

 Консултантът изпитва безусловно положително отношение към клиента и 

оценява неговите чувства и преживявания. 

 Необходимо е да се предаде емпатично и безусловно положително 

разбиране на клиента [по Kjell, L.,Ziegler,D.,1997:564 – 567]. 

 

В интерактивните режими за консултиране, хуманистичният подход  

повлиява  върху формирането на методите на взаимодействие между социални 

работници и клиенти, както и  върху принципите и тяхната връзка. Концепцията 

за "нормално функциониращ човек" се превръща в методическо ръководство за 

практиката на социалната работа в подходите към идеалния образ на клиента и 

неговия модел на поведение.Така, обобщавайки, още веднъж  подчертаваме, че 

социалното консултиране е специална форма на помощ чрез целенасочено 

информационно въздействие върху човек или малка група по отношение на 

тяхната социализация, възстановяване и оптимизиране на социални функции, 

насоки, развитие на социални норми на комуникация. 

Разглежданото социално консултиране, като една от приоритетните 

области на професионалната социална работа, решава редица цели и задачи, 

които до голяма степен са насочени към предоставяне на определен вид 

консултативна информация. Специалистът консултант поради професионални 

изисквания и въз основа на етичните принципи на социалния работник няма 

право да налага определени действия . Единствено в неговата компетентност е да 

предложи алтернативни и най-оптимални начини за решаване на нечий труден 

живот  или нечия трудна ситуация. 

В момента наблюдаваме тенденция към разширяване обхвата на 

социалните институции и социалните услуги. А това от своя страна разширява 

обхвата на консултативната дейност в социалната работа. Днес социалните 

работници като консултанти работят в различни области – интимно-личностно, 

семейно, педагогическо бизнес консултиране, както и трудово консултиране, 

консултиране на определени категории от населението (възрастни хора, хора с 

увреждания и т.н.), надзор или оперативни съвети чрез линия за помощ. 
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В ежедневната си работа консултантите се сблъскват с различни човешки 

проблеми. Понякога от консултанта се изисква просто да предостави тази или 

онази еднократна информация по време на консултацията, а друг път е 

необходим дълъг процес на предоставяне на консултативна помощ. В този 

случай специалистът изгражда съвместна дейност с клиента, преминавайки през 

всички необходими етапи на работа. Ефективността и ефикасността на 

социалното консултиране в интерактивен режим,  до голяма степен зависи, 

разбира се, от компетентността на специалиста консултант, от неговите 

професионални знания и умения, но без определената мотивация на самия клиент 

успехът намалява. Който е потърсил помощ, е готов да разреши проблема си и 

съответно да предприеме алтернативно поведение. 

Въз основа на гореизложеното можем да заключим, че проучването 

потвърди изложената по-рано хипотеза : социалното консултиране е една от 

приоритетните области на дейност в системата на социалната работа, 

която обхваща огромен набор от социални проблеми. Ефективността и 

успехът до голяма степен зависят не само от професионалните умения на 

специалиста консултант, спазването на всички условия, правила и процедури на 

консултативния процес, но и от професионалната компетентност по 

конкретен въпрос, в зависимост от нуждите на клиента . Същата тази 

ефективност е и предпоставката за самоактуализация на клиента. 

Консултирането на клиенти е един вид помощ в психосоциалната 

работа. На практика консултирането се извършва от почти всеки специалист в 

социалната сфера, работещ с хора, изпаднали в кризисна ситуация, подложени на 

стрес. Предоставянето на помощ на клиент в трудна житейска ситуация може да  

включва – информиране; научаване на умения за подобряване на 

ситуацията; помощ при анализиране на проблеми, изясняване на конфликтни 

зони и намиране на начини за разрешаване на проблемна ситуация. За да може 

такава работа да се извършва професионално, се очаква овладяване основите на 

консултирането, което се превръща във важен компонент от обучението на 

специалисти по социална работа. 

Като стратегия, технология и метод за професионална помощ 

съдържанието на понятието "консултиране" включва особен вид 

взаимоотношения между социален работник и клиент. Отбелязват се следните 

причини за фундаменталната връзка между психологията и консултирането: 

1) Консултирането е насочено към анализиране на проблема на клиента, 

пряко свързан с чувства, мисли и действия, които допринасят за промяна на 

ситуацията. 

2) Процесът на консултиране е психологически по природа: информацията, 

получена по време на консултацията, се появява в съзнанието на клиента веднага 

по време на консултацията, между срещите с консултанта, а също и след като 

консултацията приключи и клиентът започне да си помага сам. 

3) Теориите за консултиране се основават на известни психологически 

школи и направления. 

Въпреки широкото значение на понятието „консултиране“, основното му 

значение е да помогне на нуждаещия се да управлява собствения си живот чрез 
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реалистична оценка и разбиране на своите преживявания. Компоненти на 

консултирането:  

  личността на клиента и неговите преживявания;  

 самоличността на консултанта;  

 отношенията между клиента и консултанта;  

 процедури (методи, техники) на консултиране, насочени към решаване на 

проблемите на клиента. 

В интерактивната практика консултациите могат да се предоставят от 

психолози, социални работници, педагози или специално обучени лекари. За 

клиенти се считат както здрави, така и болни хора, които имат проблеми – 

екзистенциална криза, междуличностни конфликти, семейни трудности или 

професионален избор. От значение е клиентът да се възприема от консултанта 

като способен субект, отговорен за решаването на собствения си проблем. 

Методологичните основи на консултирането са заложени във фундаменталните 

психологически изследвания, които вече посочихме. Отдавна се развиват по-

нови различни теоретични и емпирични подходи към тази гледна точка. Приема 

се, че основата на консултирането е "терапия с говорене" (лечение с говорене) 

според Фройд, обясняващ емоционалните състояния чрез позоваване на 

преживяванията на децата. Разрешаването на проблеми в съответствие с този 

подход се извършва с помощта на катарзис. Значителен принос за развитието на 

теоретичните принципи на консултирането отдава Роджърс, фокусирал 

вниманието на специалистите върху основния инструмент на консултирането – 

качеството на връзката между консултанта и клиента, създаването на определени 

терапевтични условия, основани на съпричастност, искреност и безусловно 

позитивно отношение на консултанта към клиента. 

За да може един начинаещ специалист да избере "своята" теория, "своята" 

посока от разнообразието от теории за консултиране, е необходимо да се проучат 

задълбочено първоизточниците, т.е. книги и статии, написани от теоретици от 

различни области на консултирането. Успешна е практиката на посещаващите 

обучителни курсове и семинари, проведени от компетентни поддръжници 

(практикуващи психотерапевти) на различни подходи за консултиране, това би 

могло да помогне да се извърши сравнителен анализ на различни теории, 

оценявайки техните силни и слаби страни. За да проучи по-задълбочено 

конкретен теоретичен подход, специалистът може да бъде клиент на психолог-

консултант, практикуващ този подход (посока) и да „почувства“ ефективността 

на теорията върху собствения си опит. По този начин ресурсите за изграждане на 

лична теория идват от два основни източника на знания: от теорията на 

консултирането и личния професионален опит на консултанта. 

След като е усвоил теоретичните и практическите аспекти на 

психологическите школи, натрупал известен опит, консултантът в зависимост от 

ситуацията и характеристиките на клиента може да използва еклектичен подход 

в работата си. Съвременният възглед на учените за обучението по консултиране 

се фокусира върху факта, че теориите не са твърда селекция от 

методи. Изследователите смятат, че около 70% от психотерапевтите и 

консултантите се придържат към еклектичен подход в работата си. Развитието на 
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индивидуален стил предполага познаване на теорията на различните подходи 

към консултирането и способността да ги интегрира, като се вземат предвид 

собствените характеристики, както и нуждите и характеристиките на клиента. 

В социалната сфера има различни специфични задачи, например да се 

помогне на клиента да се справи с текущи социално-професионални или 

индивидуално-личностни проблеми или да помогне на клиента психологически и 

социално да излезе от кризисна (екстремна) ситуация, да помогне на семейството 

при решаването на онези проблеми, при които изпитва най-големи затруднения. 

Специалистите използват определени методи. Методът (от гръцки 

methodos - пътят на изследване или познание, теория, учение) се определя в 

науката като начин за постигане на цел, решаване на конкретен проблем; набор 

от техники или операции на практическо или теоретично развитие (познание) на 

дейност. Няма единна класификация на методите за консултиране, но има 

няколко основания за класификация: 

 изследване на проблеми (събиране на информация, диагностика); 

 премахване на емоционалния стрес; 

 приоритизиране на проблемите и работа по тяхното решаване; 

 психопрофилактика. 

Първата група методи включва: разговор (интервю), наблюдение, 

тестване, анкетиране, биографичен метод и др.Основният метод при 

консултирането е разговорът, организиран по определен начин като системна 

ситуация на комуникация (условие на взаимодействие) между клиента и 

консултанта, по време на който последният взема професионални решения 

относно проблемите на клиента.  

 Методът наблюдение е начин за събиране на информация за обекта на 

изследване чрез пряко регистриране на факти (събития и условия), които са 

значими от гледна точка на целите на изследването (в ситуация на 

консултация, изследването на клиента от страна на консултанта като човек, 

характеристиките на неговата житейска ситуация и проблеми и др.). Този 

метод се използва през всички етапи, в резултат на което става възможно 

да се изясни заявката на клиента (какво точно е готов да направи в 

момента), консултантът формулира, проверява и коригира своите хипотези 

относно проблемите на клиента. 

 Тестването може да се проведе от консултант под формата на анкета, 

експеримент, краткосрочно задание. Тестът се различава от другите 

психодиагностични методи по своята стандартизация (наличието на задача, 

ясни инструкции, предписана процедура за тестване, методи за обработка и 

интерпретация на тестовите задачи също са стандартни). Особено 

популярни в домашната психосоциална работа са проектните тестове, 

които се използват в различни области на консултирането: 

идентифициране на отношението на клиента към собствения му живот, към 

членове на семейството, приятели и колеги (тестове за рисуване „Къща, 

дърво, човек“, „Не- съществуващо животно" и т.н.). По-дълбоки резултати 

от изследването се получават при комплексното прилагане на методите на 

разговор и наблюдение. 
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 Разпитването позволява да се събират данни, свързани с интересите, 

личностните черти, психологическите проблеми и действията на клиента. 

Преди започване на проучването, за достоверността на резултатите е 

необходимо да се установи работна връзка с клиента, включваща 

отношения на доверие, искреност и откритост. Съдържанието на въпросите 

от въпросника може да бъде насочено към изучаване на планове за 

бъдещето; характеристики на поведението; социално положение; ниво на 

знания и др. 

 Биографичният метод е начин за изследване, диагностика, коригиране и 

проектиране на жизнения път на човека. Източникът на този метод е: 

проучване на близки, анализ на документи (дневници, писма и др.), 

биографични техники (есета, диаграми на промени в живота и др.). 

Втората група методи е насочена към облекчаване на емоционалния 

стрес на клиента. Те могат да се използват във всяка посока на консултантската 

работа. Такива методи експертите определят като каталитични. Емоционалното 

състояние на клиента, разбира се, оказва влияние върху процеса на 

консултиране, в тази връзка облекчаването на стреса, създаването на безопасна и 

благоприятна атмосфера е една от задачите на консултанта. Създаването на 

такава среда е възможно чрез: вербална и невербална подкрепа, нерефлексивно 

слушане, дихателни методи или арттерапия. 

Третата група методи: приоритетност на проблемите и работа по тяхното 

решаване. Използва се за анализ на проблеми, анализ на факторите, които 

причиняват проблем, анализ на взаимното влияние на тези фактори, сравняване 

на различна информация и т.н., което позволява да се определи степента на 

важност на проблемите и спешността на тяхното решение. Такива методи 

включват например метода за класиране на алтернативи, с помощта на който е 

възможно да се подредят всички варианти за решаване на изследваните социални 

проблеми според определен ранг като най-малко или най-предпочитан. 

Четвъртата група методи е насочена към психопрофилактиката. Това са 

психообразователни дейности към клиента или неговото семейство: 

библиотерапия (използване на специално подбран материал за четене като 

терапевтичен инструмент за решаване на лични проблеми с помощта на насочено 

четене), обучения по теми: търсене на работа, сексуални отношения, управление 

на времето, отношение към парите и много други важни теми в социалната 

сфера. 

Интерактивното участие на коментираното поле в  социалната сфера може 

да се извършва както в индивидуален, така и в групов формат. Индивидуалното 

консултиране позволява създаването на  камерна, интимна атмосфера, в която е 

по-лесно човек да разкрие своите тайни, да се довери на консултанта и да 

анализира възможностите да промени живота си. В груповата работа се 

открояват корекционни идеи; търси се нормалното развитие на отделните 

членове на групата, особено през критичните периоди на растеж; решаване на 

общи проблеми на тази категория клиенти  или казано  с други думи – 

психообразование. 
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Желаните резултати от консултирането в интеракция могат да бъдат психо-

емоционална стабилизация; по-добро разбиране на себе си, личната ситуация и 

ситуацията на другите хора; вземане на решение и изпълнение от клиента на 

решението. При работа със семейство критерият за ефективността на работата на 

консултанта е промяна в отношението на тези семейства към децата; 

способността на родителите, членовете на семейството да подобрят живота и 

функционирането на семейството, да създадат безопасна емоционална и 

физическа атмосфера, която допринася за развитието на личността на всеки член 

от това семейство. 

Социалното консултиране в интеракция е квалифициран съвет, помощ на 

хора, изпитващи различни проблеми с цел социализиране, възстановяване и 

оптимизиране на социалните функции, както и изграждане на социални норми на 

общуване. В рамките на социалното консултиране могат да се разграничат 

следните области: медико-социално, психолого-педагогическо, социално-правно, 

социално-управленско и др. Социалният работник поради спецификата на своята 

професионална дейност често изпълнява функциите на хора от различни 

професии: адвокат, психолог, учител, социален мениджър и дори свещеник 

понякога, изслушвайки изповедите на своите подопечни. Следователно 

социономичното консултиране включва елементи от други области на 

дейностите по социално консултиране в интеракция. 
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ABSTRACT: Folk dance and personal qualities of a performer in the dance 

group, create favorable environment for emotional development. This report presents a 

study of performers and their personal qualities by studying folk dance. 
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Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Личностните качества са набор от функции, изразяващи психологическия 

процес, характера на поведенческия модел на личността в обществото и 

заобикалящата го среда. Всички тези качества на човешката личност са винаги 

индивидуални. Те имат количествени характеристики и позволяват да бъдат 

измервани в степента им на проява, както и да бъдат проследяване във времето. 

Личностите набори от функции са в постоянно развитие и трансформиране и се 

обуславят от множество социални и биологични условия. Тяхното по-нататъшно 

развитие оказва значително влияние върху духовността и ценностите на 

индивида. 

Личностните качества на човека засягат всички аспекти на неговия живот – 

от избора на ежедневен гардероб до професионалното му ориентация. Това са 

вродени характеристики и черти на характера. Някои личностни качества могат 

да бъдат променени под влиянието на обществото, житейски условия, а други 

остават постоянни. Сред психолозите има твърдение, че повечето черти се 

формират през първите пет години, в следващите те просто са обект на корекция 

[3]. 

Към чертите на характера се включват и различни характеристики. Така 

например, Кател Р. класифицира интелекта, възприятие, памет, музикалност, 

артистичен талант като основни качества на темперамента [3]. 

Особено повлияни от личните характеристики в избора на професионална 

сфера или хоби, психолозите посочват, че човек, който не е подходящ за 

определения тип дейност, няма да успее в нея [4]. 

Всяка сфера на заетост, хоби се характеризира с определен набор качества 

на личността. Пример, един успешен бизнесмен: упорита работа, независимост, 

задължения, адекватност, отговорност, смелост, инициативност, стресът, 
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междуличностни умения. Учителят трябва да има тактичност, съблюдаване, 

балансиран. 

Всички тези качества на личността се намират в нейното съществуване и са 

свързани по двойки. Те има положителен и отрицателен компонент според 

тяхната ориентация. 

Основните личностни черти изразяват своята индивидуалност, особености 

на поведението, оригиналност, взаимодействие с обществото, околната среда. Те 

показват индивидуалните качества на личността. Също така тези качества 

включват уменията, знанията, които субектът притежава. Личност, която знае 

какви са качествата и може да ги идентифицира в себе си, за да очертае пътя и 

начините на корективна работа. Освен това подобно личностно познание ще 

спомогне за добро разбиране на близките, колегите, работата в колектив, ще 

допринесе за оптимално взаимодействие с обществото и запазването на 

взаимоотношенията. 

Познанието на личностните характеристики е необходимо, за да разберем 

как да се развиваме в бъдеще. Докато разбирането на характеристиките в други 

теми е важно за определянето на съвместимостта и допусканията, какъв вид 

взаимоотношения могат да бъдат установени. 

„…Галтон прави историческо заключение, че индивидуалните различия са 

толкова значими, че те трябва да станат предмет на научно изследване“ [3]. 

Настоящият доклад представя проучване на личностните качества на 

изпълнителите на народни танци в Денс Клуб „Борев“ при Народно читалище 

„Тодор Петков 1963“, гр. Шумен, Танцов състав „Луди-Млади“ при СУ “Сава 

Доброплодни“, гр. Шумен, Ансамбъл за народни песни и танци „Мадара“ при 

Народно читалище „Тодор Петков 1963“, гр. Шумен, Клуб за народни хора 

„Фолклорно веселие“, гр. Варна, Танцова школа „Цветков“, гр. Козлодуй. 

Проучването е осъществено онлайн с помощта на Google-формуляр. 

Събрани са данни за пола, възрастта, трудовата заетост, образование, семейно 

положение и етноса. За изследването на личностните качества на изпълнителя на 

народни танци е използван специален инструмент, т.нар. „ Въпросникът е 

разработен от Ханс Айзенк и е свързан с неговия модел на личността. В 

България е адаптиран от И. Паспаланов и Д. Щетински [Паспаланов, И., 

Щетински, Д., Айзенк, С. Б. Българска адаптация на личностния въпросник на 

Ханс Айзенк. - Психология, 1984, N 5]. Основните измерения са две: 

екстравертност – интравертност и емоционална стабилност (устойчивост) – 

лабилност (неустойчивост)“ [2]. 

 Въпросникът е съставен от 86 въпроса твърдения. Участниците в 

изследването отговарят с да или не. Във въпросника са включени следните скали: 

„Екстравертност“: Означава общителност, комуникативност, отвореност. 

Съответно интравертността означава некомуникативност, затвореност, 

необщителност. Когато показанията по скалата са над нормата, се отчита 

екстраверност, а когато са под нормата – интравертност. В скалата са включени 

20 айтема. Някой от тях са: „Имате ли много и различни любими занимания, с 

които запълвате свободното си време?“, „Обикновено можете ли да се 

отпуснете и да се забавлявате във весела компания?“. 
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„Невротизъм“: Означава невротична нагласа, придобити или следствие от 

вътрешни конфликти фактори. Фиксира нивото на личностна стабилност и 

емоционална чувствителност. В скалата са вклчени 23 айтема. Някой от тях са: 

„Чувствате ли се понякога нещастен (а), без да има конкретна причина?“, 

„Раздразнителен (а) ли сте?“. 

„Психотизмът“: Степен на себепогълнатост, враждебност, жестокост. 

Проблематична и спорна дименсия. В скалата са включени 24 айтема. Някой от 

тях са : „Прави ли Ви удоволствие да причинявате болка на хора, които 

обичате?“, „Дразнят ли Ви шофьори, които карат предпазливо?“. 

„Социална желателност“ (лъжа): В скалата са включени 19 айтема. Някой 

от тях са: „Хвалите ли се понякога?“, „Случвало ли Ви се е да си послужите с 

измама по време на игра?“. 

В изследването участие взимат 194 лица, от които 42 мъже и 152 жени. 

Средната възраст на участниците е SD=31,34 години, като най-голям е делът на 

хората под 35 години, възрастовият диапазон е в границите от 14 до 68 години.  

На Фиг. 1. може да видите процентното изражение на съотношението 

между мъже и жени. 

 

 
 

Фиг. 1. Процентно разпределение на изследваните лица по пол 

 

 

 

В град живеят  97,00 % , и 3 % от тях в селищен район. 

В анкетата образованието е разпределено както следва – 111 на трудов 

договор, 6 майчинство, 6 безработни, 5 граждански договор, 66 учащи. 

По отношение на етническата си принадлежност – 93 % са посочили 

български етнос, а 3 % - турски етнос. 

На Фиг. 2. може да видите съотношение на семейното положение на 

анкетираните участници от танцовите състави : 
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Фиг. 2. Семейно положение – разпределение в абсолютен брой отговори 

 

 

На въпросите от скалата „Екстравертност“ : „Имате ли много и различни 

любими занимания, с които запълвате свободното си време?“, „Обикновено 

можете ли да се отпуснете и да се забавлявате във весела компания?“ дават 

максимален брой отговори с „ДА“ (виж Фиг. 3.). 

 

 

 
 

Фиг. 3. Абсолютните отговори на въпросите в две айтеми от скала 

„Екстравертност“ 
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На въпросите от скала „Невротизъм“: „Често ли се променя настроението 

Ви - ту добро, ту лошо?“, „Чувствате ли се понякога нещастен (а), без да има 

конкретна причина?“ отговорите може да видим в следната графика (виж Фиг. 

4.). 

 

 
 

Фиг. 4. Абсолютните стойности в отговорите на две айтеми от скала 

„Невротизъм“ 

  

На въпросите от скалата скала „Психотизмът“: „Обмисляте ли нещата, 

преди да предприемете каквото и да е?“, „Приемали ли сте похвала за нещо, за 

което знаете, че друг е извършил?“ отговорите може да видим в следната 

графика (виж Фиг. 5.). 

 

 
Фиг. 5. Отговорите на две айтеми в абсолютни стойности от скалата 

„Психотизъм“ 



111 

 

 

На въпрос от скалата „Социална желателност“ (Лъжа) : „Случвало ли ви се 

е да се полакомите и да си вземете от нещо повече, отколкото Ви се е 

полагало?“, отговорите може да видим в следната графика (виж Фиг. 6.). 

 
Фиг. 6. Отговорите в процентно съотношение на айтема от скалата 

„Социална желателност“ 

 

В следващите фигури са представени заключителните резултати от 

проучването по пол в средни стойности. Вляво са данните от въпросника на 

Айзенк и техните допустими норми, вдясно са получените резултати на всички 

участниците в проучването. На  Фиг. 7  имаме визуализация на резултатите при 

жените, а на Фиг. 8  е визуализацията на резултатите при мъжете – участници в 

проучването. 

 

 

 
 

Фиг.7 
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Фиг.8 

 

В заключение след проведеното научно изследване, с помощта на 

въпросника на Ханс Айзенк, се открояват две основни измерения за 

представения от него модел на личността: екстравертност – интравертност и 

емоционална стабилност (устойчивост) – лабилност (неустойчивост) 

[2].Получените от проучването данни – в техните абсолютни и средни стойности, 

са сравнени с допустимите стойности и техните отклонения, изведени при 

българската адаптация на въпросника. Изследваните личности качества при 

танцьорите от изброените колективите: Клуб за народни хора „Борев“ при 

Народно читалище „Тодор Петков 1963“, гр. Шумен, Танцов състав „Луди 

Млади“ при СУ „ Сава Доброплодни“, гр. Шумен, Ансамбъл за народни песни и 

танци „Мадара“ при Народно читалище „Тодор Петков 1963“, гр. Шумен, Клуб 

за народни хора „Фолклорно Веселие“, гр. Варна, Танцова школа „Цветков“, гр. 

Козлодуй -  достигат до средни  стойности по скалите, както следва: 

„Екстровертност“ – 13,82, „Психотизъм“ – 3,04, „Невротизъм“ – 11,91, 

„Социална желателност“ (лъжа) – 8,23. 

Психотизмът, невротизмът и социалната желателност са в норма. Налице 

са ниски нива на раздразнителност, сприхавост, лъжа, емоционална 

чувствителност. 

Изпълнителите в изследваните танцови колективи могат да бъдат описани 

с личностните качества на екстровертите  – общителни, комуникативни, 

отворени за нови неща и преживявания, лъчезарни и приветливи личности, 

търсещи нови знания, изяви,  творчески достижения, достойни за човека. Тези 

колективи са пример за среда, в която личностните качества на изпълнителите се 

развиват в положителна социална посока. 
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STEM ПОДХОД В ПРОЕКТНО-БАЗИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ ПРИ 6 – 

7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА 

 

Валентина В. Георгиева 

 

STEM APPROACH IN PROJECT-BASED TRAINING FOR 6-7 YEAR-

OLD CHILDREN 

 

Valentina V. Georgieva 

 

 

ABSTRACT: The article presents an idea for the implementation of the STEAM 

approach in project-based learning for the formation of key competencies in 6-7-year-

old children. A variant of innovative, competence-oriented pedagogical practice with 

preschool children is proposed, which expands the possibilities of the teacher and the 

children during the pedagogical interaction. 

 

KEYWORDS: project-based training, STEAM approach, innovation 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

През последните десетилетия българската образователна система е 

насочена към реформи и се води от принципи като „иновативност и ефективност 

в педагогическите практики и в организацията на образователния процес; 

ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика“ (глава първа, раздел II, чл.3, т.2 

и т.8 от ЗПУО) [5]. За усъвършенстването на институциите, свързани с 

предучилищното образование, се разработват множество национални програми и 

стратегии в единство с европейските стандарти и изисквания, които да подготвят 

подрастващите за съвременните обществено-икономически условия. Практиката 

сочи, че не е достатъчно само да бъде предложен определен обем от знания, 

необходимо е да се внедрят варианти за практическо приложение на усвоените 

знания и умения.  Това мотивира педагозите да  изпробват различни модели и 

методи на преподаване. Прави впечатление, че императивният подход в 

обучението се оказва неефективен за новото поколение и постепенно фокусът се 

измества към личностноориентирани и компетентностния подход. 

„Компетентностният подход представлява въздействие върху отделния индивид 

чрез различни похвати с цел използване на неговите умения и разгръщане на 

потенциала му за достигане целите на организацията. Чрез него умело се 

използва човешкият фактор за достигане до оптимална производителност, като 

се прилагат характерните за конкретната организация ценности, поведения и 

особености“ [1].  
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В Наредба 5 за предучилищното образование, глава трета, раздел I 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 [6]. 

„Сред политиките за овладяване на компетентности (комплекс от знания, 

умения и нагласи) в Стратегиите на детските градини е и организирането на 

образователен процес чрез осъществяване на интегрирано междупредметно 

взаимодействие. Естествено играта е водещата дейност, която подготвя 

придобиването на ключови компетентности от децата. Създава се привлекателна 

образователна среда с практическа насоченост за образованието и развитие на 

творческите способности на децата. Организира се педагогическо 

взаимодействие с фокус върху резултатите на децата не като обем усвоена 

информация, а като комплекс от умения за действия в различни нестандартни 

ситуации“ [4]. 

„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 

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“ [2]. 

В своя труд Й. Пейчева описва широките възможности за приложението му 

и представя идеята, че „проектно-базираното обучение може да се прилага и като 

образователна технология, в резултат на което учениците усвояват методи, 

подходи и средства, за да осъществяват самостоятелна познавателна дейност и да 

намират решения на проблеми и проблемни ситуации в контекста на учебното 

съдържание. За това е необходимо учителят да предложи подходящи за възрастта 

и подготовката на учениците дидактически инструменти, които да използват в 

работата си по проекта“ [7]. 

Друга иновативна технология, която набира популярност сред българските 

педагози и все по-често намира приложение във възпитателно-образователния 

процес, е STEM ориентираното обучение – ( Science – Technology – Engineering – 

Mathematics). „Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано 

обучение по четирите направления – наука, технология, инженерство, 

математика – в интердисциплинарен и приложен подход. Вместо да се 

преподават четирите дисциплини като отделни и дискретни предмети, тя ги 
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интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално 

приложение“ [8]. 

„Вариант на STEM е STEAM, който включва А /Arts/ – изкуства, дизайн. 

Художественият дизайн и изкуствата са важна част от STEM базираното 

образование, тъй като творческото мислене и разгръщането на творческите 

заложби са от съществено значение за развитието на иновации. Голяма част от 

STEM уроците включват изграждане на модели и симулация на ситуации“ [9]. 

В научната литература съществуват аргументи, които очертават 

възможностите на STEM ориентираното обучение, ролята му за бъдещата 

реализация на децата, а оттам и постигане на по-развито общество. Ключовите 

принципи в образованието на 21-ви век са творчество, сътрудничество, 

комуникация и критично мислене. Всички те успешно се реализират чрез STEM 

подходът в обучението още от най-ранна възраст. Във всяко занимание децата 

участват активно като прилагат на практика наученото и го преживяват. 

Предимство на STEM обучението е, че дава възможност за обединяване на 

отделните образователни направления. Така всяко занимание води до усвояване 

на нови знания и придобиване на различни умения и компетентности.  

В свое изследване ЙОРДАНКА Д. ИЛИЕВА отразява, че „въвеждането на 

децата в науката, технологиите, инженерството и математиката – STEAM, помага 

да се внушат ценни уроци за решаване на проблеми, критично мислене, работа в 

екип, експериментиране, които са от решаващо значение за живота им“ [3]. 

Както проектно-базираното обучение, така и STEMподходът предлагат 

реална възможност в процеса на работа децата да могат сами да осмислят някои 

съществени връзки и да си отговарят на въпроси като: „Защо ми е необходимо 

това, което уча?“, „Къде мога да използвам това на практика?“.  

Проектно-базираното обучение се осъществява за по-дълъг период от 

време за постигане на определен резултат. Въвеждането на STEM подхода като 

елемент от проектното обучение дава възможност в рамките на една 

педагогическа ситуация да бъдат постигнати по-голям обем очаквани резултати 

за по-кратко време, когато целта на педагога е да интегрира повече 

образователни направления в работата си. 

Анализирайки възможните решения за повишаване на познавателната 

активност у децата в предучилищна възраст, се провокира и интереса към 

апробирането на иновативни технологии. Предложеният модел на педагогическо 

взаимодействие представлява внедряване на STEM подхода като част от 

проектно-базирано обучение, с цел максимално разгръщане на потенциала на 

всяко дете, като фокусът е поставен върху личностно ориентирания подход. 

Беше разработен краткосрочен проект „Да опазим природата чиста“  като 

част от глобален проект „Чудесата на природата“, апробиран в ДГ „Щурче“ гр. 

Шумен с деца от подготвителна група и осъществен в основните форми на 

педагогическо взаимодействие.  

Чрез проекта „Да опазим природата чиста“ беше осмислена логическата 

връзка между дейността на човека и опазването на природата. Децата с помощта 

на практически дейности, наблюдения и експерименти се запознаваха и 

изследваха особеностите и свойствата на водата, въздуха и почвата, техните 
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характеристики и начини за тяхното опазване. По време на реализирането на 

проекта в едно от заниманията „Търсачи на съкровища“, за по-задълбочено 

осмисляне на информацията, извеждане на по-голям обем от изводи и 

интегриране на повече образователни направления в ситуацията, бе включен 

STEM подход. Децата работиха в три различни групи. Интересът им бе 

провокиран още в началото с изследователска игра – всяка група да открие; 

„Какво расте тук?“, „Кой живее тук?“, „Какво има тук?“.  

 
 

В различни съдове бе поставена почва.  

Първата група откриваше какви животни можем да срещнем в почвата 

(червеи, къртица, попово прасе, бръмбарчета, ...). 

 

 
 

Втората група затвърди знания за зеленчукови култури, които отглеждаме 

в почвата (моркови, картофи, зелен лук, праз, зелен чесън …).  
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Третата група установи какъв е съставът на почвата и откри отпадъци от 

дейността на човека (метални и пластмасови капачки, парчета плат, стъкло, 

остатъци от храна….). 

 

 
 

На следващ етап от заниманието на всяка група бе предложена различна 

математическа задача. Първата група трябваше да преброи по колко 

представители са открили от всеки животински вид, да отрази данните в таблица 

и да нанесе резултата със стрелки в числовата редица. Втората група имаше за 

задача да преброи колко зеленчука от всеки вид са открили, да нанесе резултата с 

цифрови картончета в графична схема и по зададен модел да сравни кои са 

повече от определения вид. Третата група – да групира по вид всичко, което са 

открили в почвата. В следващ етап всяка от групите презентира пред останалите 

своите резултати. 
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1 група 2 група 3 група 

 

След анализи и кратка беседа децата достигнаха до следните изводи: 

- Почвата е необходима за живата природа – животните, растенията и 

хората; 

- Замърсяването на почвите може да доведе до неблагоприятни условия за 

живот на растенията и животните; 

- Растенията и животните могат да изчезнат, ако не поддържаме почвите 

чисти; 

- Отпадъците може да се събират разделно и да се рециклират. 

Децата предложиха свои идеи за изработване на кошчета за разделно 

събиране на отпадъци, които могат да бъдат използвани в групата. Обсъдиха 

необходимостта от различна големина на всяко от тях и нужните материалите. 

Така всяка от предварително определените групи изработи кошче в различен 

цвят и размер – син (най-голям, тъй като най-често се използва хартия в детската 

група), жълт (среден размер) за пластмаса и зелен (най-малък) за стъкло.  

От предложения вариант на педагогическо взаимодействие могат да бъдат 

изведени следните компоненти на STEM:  

 Наука (провеждане на експеримент, наблюдение, описание, 

сравнение, задаване на въпроси, търсене на причини, формиране на 

изводи, презентация на резултата); 

 Технологии (идентифициране на проблем, търсене на възможни 

решения, използване на инструменти, изобретяване); 

 Инженерство (решаване на проблеми, използване на различни 

материали за конструиране, дизайн, планиране, създаване на 

продукт, който влиза в употреба); 

 Математика (броене, измерване, сравняване, откриване на модели). 

Децата са „отворена книга“ – могат да се обучават дискретно в различни 

образователни среди и при различни обстоятелства, могат да гледат на 

обучението по по-различен и атрактивен начин, могат да изпитват удоволствие 

от него, но всичко това зависи от педагога, който стои срещу тях. Включването 



120 

 

на иновативни модели на обучение от най-ранна възраст увеличава активността и 

засилва интереса към придобиване на разнообразни умения.  

Проектно-базираното обучение с интегриране на STEM подход, повишава 

ефективността на педагогическото взаимодействие, насища ситуациите с 

допълнителни емоции, предлага възможност за интегриране на повече 

образователни направления, дава свобода както на учителя, така и на децата. 

Крайният резултат – изработването на продукт с практическо приложение 

повишава активността на децата. Връзката между практическите и теоретичните 

знания води до по-висока степен на осмисляне на информацията и развиване на 

умения, отговарящи изцяло на целите на обучението в предучилищна възраст. 
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ABSTARCT: The global economy is currently characterized by rapid flow and 

exchange of information, capital and cultural communication. These flows structure 

and determine both consumption and production. Networks themselves reflect and 

create different cultures. Both they and the traffic through them are basically not 

subject to national regulation. Human dependence on new forms of information 

movement gives enormous power to those who are able to control it in order to control 

us. The main political scene in the modern world is the media, and the media is not 

politically responsible. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изследването на социалните мрежи днес се свързва с описание на 

нарастващите темпове на иновация и приложение. Мрежите създават различни 

култури, които не подлежат на национално регулиране. Но процесите на 

глобализация изолират и заплашват да направят излишни цели държави и 

народи, изключени от информационните мрежи. Понеже те се развиват 

изключително динамично и се характеризират със скорострелен поток и обмен 

на информация, капитал и културна комуникация. Същевременно се изследват 

културата, институциите и организациите на мрежовото предприятие и 

съпътстващата ги трансформация на работата и заетостта на съвременното 

общество. 

Методите на изследване са: 

- анализ; 

- интерпретация; 

- наблюдение; 

- лично проучване; 

- обобщение. 

 

Обект: дигитализацията на Конгресната библиотека. 

Предмет: влиянието на социалните мрежи. 

 

ЦЕЛ на настоящото изследване е да изследва нивото на присъствие и 

развитие на Конгресната библиотека в социалните мрежи на съвременния свят. 

 

ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта са: 

1. Да се разкрият исторически аспекти от Конгресната библиотека. 
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2. Да се разгледа дигитализацията на Националната библиотека на САЩ в 

Интернет. 

3. Да се разгледа взаимовръзката Конгресна библиотека – социални мрежи. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Като наследник на Националната библиотека на САЩ, Конгресната 

библиотека е най-старата федерална културна институция в държавата. С 

внушителните си мащаби е една от най-големите и важни библиотеки в света. 

Библиотеката се създава в услуга на държавната власт, за да я обезпечи с 

необходимия литературен и справочен материал. Постепенно във времето 

увеличаването на литературата налага построяване на нова по-голяма сграда. 

След това още веднъж. Докато днес институцията е известна като Библиотека на 

Конгреса и е разделена на три сгради: сградата на „Томас Джеферсън“, сградата 

на „Джон Адамс“ и мемориалната сграда на „Джеймс Мадисън“, която 

изпълнява функциите на дирекция към Библиотеката днес. Цялостно 

Библиотеката притежава над 140 млн. единици, от които 30 млн. книги, както и 

вестници, списания, брошури, ръкописи, различни публикации, аудио и видео 

материали, фотографии, карти и други. Ежегодно постъпват 2 млн. нови 

екземпляри. В нея работят над 4 хил. служители, които помагат на читателите да 

намерят своя любим автор и да се чувстват комфортно и приятно. Всичко това, 

както и глобалните промени, налагат необходимостта от преместване на част от 

ресурсите в електронен вариант.  

Присъствието на Конгресната библиотека в огромните и необятни 

социални мрежи колкото обучава, информира, толкова и забавлява. Но основната 

цел винаги ще си остане възпитателна, научна, информационна и новинарска. 

Дигитализацията на Конгресната библиотека започва още преди повече от 

две десетилетия. Началото е поставено от гиганта Гугъл на стойност 3 млн. 

долара. Стремежът е да се привлече допълнително частно финансиране за 

развитие на двуезични проекти, които да включват милиони безценни обекти от 

библиотеки в Китай, Индия, мюсюлманския свят и други държави. Това е един 

своеобразен опит да се излезе извън рамките на Европа и Америка и да се отиде 

при други култури. И трябва да кажем, че проектът наистина успява. За 

разработването на стандартите за индексиране на дигиталните колекции и за 

осигуряване на цялостното компютърно оборудване Конгресната библиотека 

изцяло разчита на възможностите, които предоставя световната търсачка Гугъл. 

Книжовно-документалното наследство в библиотеката е виртуално, 

поместено в интернет сайта на библиотеката. Съдържат се книги в сканиран вид, 

като най-често тези книги са с освободено или предоставено авторско право. 

Националната библиотека предоставя книгите и текстовете свободно, тоест не се 

изискват такси, а само регистрация, за да може да се ползва пълният набор от 

услуги на сайта [5].  

 

Цялостно дигиталните ресурси на електронната библиотека са разделени в 

няколко секции: 

- научни колекции; 
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- ръкописи и архивни материали; 

- снимки и онлайн каталог; 

- опазване на дигиталните колекции на Национална библиотека на САЩ. 

 

Дигиталната библиотека е структурирана в зависимост от вида и 

хронологичния обхват на документите в няколко секции, които са подразделени 

в отделни кабинети [7]. 

Широкото развитие на Интернет и социалните мрежи от 90-те години 

насам предоставят широки възможности и нова технология за установяване на 

контакти и обмен на информация между хората и институциите по цял свят. 

Програмата за Национална цифрова библиотека е един от първите по-големи 

опити за използване на Интернет за разпространение на просветителски и 

културни материали – ръкописи, карти, кинофилми, фотографии, звукозаписи и 

печатни издания в цифрова форма. В проекта „Среща на границата” се използва 

тази технология, за първи път въведена в програмата за Национална цифрова 

библиотека за представяне на паралелни и взаимосвързани документи за 

Американския запад и Руския изток с помощта на текстови и цифрови варианти 

на първоизточниците. През 1999 г. Конгресната библиотека сключва договор с 

Руската държавна библиотека и Руската национална библиотека относно тяхното 

участие в проекта [2]. 

Днес сайтът на Световната дигитална библиотека е много добре 

организиран – тематично и визуално. 
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Фиг. 1[8]. Списък на държавите, включени в дигиталната библиотека 

 
Фиг. 2[8]. Тип материали и ресурси в библиотеката 

 

Крайният успех на дигитализацията неминуемо се предопределя и от 

участието на библиотеката в социалните мрежи. Но основната цел винаги ще си 

остане възпитателна, научна, информационна и новинарска. Обратната връзка с 

читатели е гарантирана, а новите последователи се разрастват непрекъснато. 

Посредством социалните мрежи библиотеката информира за настъпващи и 

предстоящи събития; споделя свои успехи, актуални новини и мероприятия; 

осъществява двустранна целенасочена комуникация; призовава читателите; 

споделя фотографии и графични материали; организира онлайн обучения и 

срещи; създава свои професионални видеоклипове и ги споделя с аудиторията; 

кани известни личности на онлайн срещи и ги предизвиква със собствения им 

талант [3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социалните медии не са нещо, което съществува само по себе си. Затова 

гледаме на тях като възможност да споделим нещо индивидуално, значимо за 

нас, както е и с Конгресната библиотека. Чрез Библиотеката се намира средство 

за комуникация сега, в момента. Социалните медии са преди всичко психология 

и познаване на последователите на услугите, които се предлагат. Те са и ще 

бъдат и занапред част от маркетинговия план на Библиотеката с ясно поставени и 

измерими цели. 

Независимо че вече почти навсякъде се използва социална медия, двете 

понятия присъстват и в книгите, и в Интернет. Границите между социалните 

мрежи и социалните медии като понятия вече са почти заличени и може да се 

говори единствено за социални медии. Основната разлика между двете понятия 

е, че в социалните медии се създава авторско съдържание, докато основна при 

социалните мрежи е комуникацията между потребителите и споделяне на 

съдържание като текст, снимки, линкове и видеоматериали. 

Настоящото изследване показа нагледно, обзорно и систематизирано 

равнището на дигитално развитие на Конгресната библиотека в САЩ и 

влиянието на социалните мрежи върху този процес. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Веселина Р. Иванова, Екатерина Л. Люцканова, Веселина Н. Илиева 

 

RESEARCH OF THE ACTIVITY OF SOCIAL SERVICES IN CONDITIONS 

OF EMERGENCY 

 

Veselina R. Ivanova, Ekaterina L. Lyutskanova, Veselina N. Ilieva 

 

 

ABSTRACT: The aim of the present study is to study the current practices in 

social services on the territory of the Republic of Bulgaria and to outline possible 

recommendations for adapting social work to a future continuing situation at a social 

distance. 

 

KEYWORDS: research, social services, current practices, state of emergency. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Цел на изследването (анкетно проучване) 

Целта на настоящото изследване е да се проучат актуалните практики в 

социалните услуги на територията на РБългаря и да очертаят възможни 

препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща 

ситуация на социална дистанция. 

Изследователският екип, провел анкетното проучване е от четирима 

хабилитирани лица от Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

За целите на анкетното проучване е съставен въпросник. Анкетирането е 

извършено онлайн в периода 28.04.2022 г. – 28.05.2022 г., посредством 

инструмента Google Forms. Изследването е проведено с нестохастична, 

преднамерена извадка, подбрана според достъпността и получената информация 

и не претендира за представителност. Анкеританите лица отговарят на критерия 

„работи в социална услуга“. Социалните услуги, на които е раздадена 

(изпратена) анкетната карта са подбрани от Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“.   

В продължение на две години, от март 2020 до май 2022 г. дейността на 

социалните услуги бе поставена в ситуация на промяна, която беше свързана с 

начина на възприемане на извънредната ситуацията с Covid-19. Тя беше свързана 

с забрана на директните контакти, освен в извънредни случаи. Във времето, 

повечето хора вярваха, че става дума за кратък период на извънредно положение, 

което след няколко месеца ще приключи и отново ще се върнем към обичайния 
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си начин на живот и работа. В периода на извънредно положение (Covid-19) 

приоритетите в социалната работа на много услуги се промениха. 

Ситуацията обогати с нови различни практики, като остави настрани 

обичайно използваните. В последствие се установи, че този период на извънредно 

положение няма да е никак кратък, което постави предизвикателство пред 

професионалната общност за една по-дълбока и системна промяна. Социалната 

работа се базира главно на връзката с клиентите и човешките взаимоотношения, 

поради което погледът към ситуацията на извънредно положение изисква да се 

разглежда по-задълбочено. Социалните услуги, както в много други области бяха 

засегнати, тъй като те предлагат почасова подкрепа, чрез индивидуални и 

групови срещи с хора, в сградите на услугите и в домовете на потребителите. По-

голяма част от работното време е свързано с непосредствен контакт с клиенти, а 

останалото време е работа свързана с документация, срещи с други институции, 

обучения, разработване на програми, супервизии и др. Първоначално 

инструкциите от компетентните органи, които бяха дадени са забранителни и 

ориентирани главно към хигиена и дистанция, като на дневен ред пред услугите 

стоеше формулиране на нови изисквания и ежедневни план за дневен ред, което 

наложи въвличането на всички специалисти, които работят на терен в отговор на 

предизвикателството да се сблъскат с ежедневните ситуации. В периода на 

извънредно положение ръководителите на социалните услуги, психолозите и 

социалните работници сами могат да предложат идеи, изработени в реална среда, 

както и идеи за бъдеща работа, при наличие на необходимите ресурси. 

Настоящото анкетно проучване има за цел да се проучат актуалните практики в 

социалните услуги на територията на РБългария и да очертаят възможни 

препоръки за адаптиране на социалната работа към една бъдеща продължаваща 

ситуация на социална дистанция. За изпълнение на поставената цел на 

изследването, екипа разработи анкетна карта от 15 въпроса – като 13 от тях са 

затворени и 2 отворени въпроса. 

 

Задачите на изследването са: 

 да се направи анализ на дейността на социалните услуги в условия на 

извънредно положение;  

 да се опишат проблемите, пред които са поставени социалните услуги в 

България; 

 да се предложат нови начини и практики за справяне в извънредна 

ситуация;  

 да се изследва отношението на специалистите към кризата – Covid-19;  

 специалистите да направят предложения в тяхната работа, с оглед бъдеща 

такава ситуация.  

 

Анализът на регистрираната емпирична информация и характеристиките на 

респондентите показват следното: 
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Пол 

 

 
Фиг. 1. 

Въпросникът е попълнен от 86 участника, от които очаквано близо 90 % са 

жени, като най-голям процент е на възрастовият диапазон на респондентите 

между 40 и 49 години (Фигура 1 и 2). 

 

 

 

Възраст 

 
Фиг. 2. 

Населено място, в което работите: 

 
Фиг. 3. 
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Населеното място, в което 75 % от анкетираните работят е областен град, 

като 25% от общо анкетираните работят в град. 

 

Професионален опит (години) в социалната сфера……………години 

 
 

Фиг. 4. 

 

Професионалният опит на респондентите с най-висок 12.5% се движи в 

рамките между 5 и 18 години. 

 

Въпрос № 1 – Какво е полето на социалната работа, в което сте 

ангажирани? 

 
 

Фиг. 5. 

 

Според данните от проучването, най-висок процент (50%) са на 

участниците работещи в услуги за деца и семейства, следвани от тези на услуги 

за възрастни (25%) (Фигура 5). 
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Въпрос № 2 – В какъв вид социална услуга работите: 

 
 

Фиг. 6. 

 

Проучването относно какъв вид социална услуга работят респондентите, 

показва, че 43.8% от тях работят в Дневен център, следвани от тези работещи в 

ЦНСТ (18.8%) (Фигура 6). 

 

Въпрос № 3 – Заемана длъжност в услугата: 

 
Фиг. 7. 

 

Най-висок сред всички анкетирани - 56.3 е процентът на 

управителите/директори на социални услуги. Близо 40 % от участващите в 

изследването са социални работници, заемащи  тази длъжност в социалната 

услуга, където работят, следвани от психолог, трудотерапевт и семеен 

консултант от по 6.3%. 
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Въпрос № 4 – Кой е доставчик на услугата: 

 
Фиг. 8. 

 

Участниците в изследването, сравнително равномерно представляват 

услугите, чиито доставчик е НПО (50%) и такива, чиито доставчик е общината 

(43.8%). 

 

Въпрос № 5 – Какъв тип проблеми най-често заявяват клиентите в периода 

на извънредно положение? 

 
Фиг. 9. 

 

Според респондентите, работещи в изследваните услуги, в ситуацията на 

извънредно положение, проблемите, които клиентите на социалните услуги в 

период на извънредно положение заявяват най-често са: адаптация към 

социалната ситуация – 68.8%; проблеми свързани с психичното здраве - 50%; 

здравословни проблеми – 43.8% и 31.3% са срещнали трудности в справянето с 

ученето онлайн; бедност, недостиг на храна и средства за справяне. Проблемите 

с бедността и  недостига на храна и средства за справяне са били актуални и 

преди извънредното положение, но в момента на ограничени контакти и 

социална дистанция те ескалиратт и заемат важно място в търсенето на подкрепа 

от специалисти. 



133 

 

Можем да обобщим, че водещите проблеми, които посочват клиентите на 

социалните услуги са свързани с адаптацията към социалната ситуация и 

проблемите свързани с психичното здраве и здравните проблеми (Фигура 9). 

 

Въпрос № 6 – Как/по какъв начин извършвате дейностите по време на 

извънредно положение? Може да отбележите повече от един отговор! 

 
Фиг. 10. 

 

 

По време на извънредното положение голяма част от специалистите са 

работили индиректно със своите клиенти. В своята индиректна работа 

специалистите са използвали различни средства – телефон (68.8%), директен 

контакт – 56.3%. 43.8% от общо анкетираните са използвали онлайн платформа, 

фейсбук страница, малко над 30% са използвали социални мрежи, скайп, вайбър, 

месинджър. 

 

 

Въпрос № 7 – По време на извънредното положение, Вие: 

 
 

Фиг. 11. 

 

Извънредната ситуация с Covid-19 доведе до въвеждането на практики на 

работа от вкъщи и причините за това са, както необходимостта от спазването на 
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социална дистанция и грижа за човека, така и индиректен контакт с хората. Две 

са формите на изпълнение на работните задачи с най-голям процент - 68.8 е 

работа на място в услугата и 37.5 % - хибридно изпълнение на работните задачи 

– работа на място в услугата и онлайн от вкъщи (Фигура 11). 

 

Въпрос № 8 – Какви услуги/дейности осъществявате в работата си през 

периода на извънредното положение? Може да отбележите повече от един 

отговор! 

 
 

 

Фиг. 12. 

 

Като най-важна задача по време на извънредното положение е била оценка 

на нуждите (100%) и поддържането на контакт (56.3%) провеждане на разговори, 

предлагане на идеи, информиране и даване на насоки за справяне с кризисната 

ситуация чрез директен или индиректен контакт. 50% от респондентите са 

посочили застъпничеството и психо-социалното придружаване като дейност, 

която се осъществява по време на извънредно положение, а 43.8% от 

анкетираните са посочили оценка на риска, както и предоставяне на маски за 

многократна употреба, видно от Фигура 12. 
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Въпрос № 9 – Как според Вас реагират потребителите? 

 
Фиг. 13. 

 

 

68.8% от потребителите на социалните услуги са удовлетворени от начина 

на подкрепа по време на извънредно положение, като една известна част от 

всички анкетирани – 31.3% са частично удовлетворени от начина на подкрепа. 

Клиентите на услугите са удовлетворени и благодарни за оказаната материална 

помощ, подкрепата в консултирането, позитивното отношение и готовността на 

специалистите да отговорят на техните нужди по всяко време. 

 

Въпрос № 10 – Удовлетвореност на потребителите, според вида управление 

на услугата:  

 

 
Фиг. 14. 

 

 

Според вида управление на услугата 62.5% от анкетираните са посочили 

удовлетвореност на потребителите от начина на подкрепа в услугите, 

управлявани от НПО и малко над 30% са тези които са удовлетворени от начина 

на подкрепа в услугите управлявани от общината.  
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Въпрос № 11 – Каква подкрепа получихте за работата си по време на 

извънредното положение? 

 
Фиг. 15. 

В условията на извънредно положение специалистите в услугите получават 

различен тип подкрепа, като данните показват, че в най-голяма степен са 

подкрепени с предпазни и дезинфекциращи средства (100%) и също така и 

заповеди, указания и инструкции, които регламентират организацията на тяхната 

работа (87.5%). На следващо място, анкетираните специалисти виждат подкрепа 

в онлайн срещите с колеги и ръководители, обсъждане на организацията на 

работния процес – 56.3%. Подкрепата от страна на специалистите в нестандартна 

ситуация изисква специалистите да споделят своите емоции и преживявания по 

отношение на работата по случай и взаимодействието им с клиентите. 

 

Въпрос № 12 – Кое е най-голямото предизвикателство за Вас в работата Ви 

в условия на извънредно положение и социална дистанция? Може да 

отбележите повече от един отговор! 

 
 

Фиг. 16. 

 

 

На Фигура 16 са представени предизвикателствата, пред които са 

поставени работещите в социалните услуги в условия на извънредно положение 

и социална дистанция. На първо място с 56.3% са предизвикателствата свързани 

с работата в условия на извънредно положение, следвани от техническите 
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средства за контакт с потребителите – 50%. Техническите средства за контакт с 

потребителите са преди всичко работа с онлайн платформа, с наличието и 

използването на технологии от служителите на социалните услуги. Дългата 

продължителност на пандемията наложи служителите и клиентите да се учат и 

научат, подготвят и адаптират в движение за работа в новата онлайн среда. 

Предизвикателство пред ръководителите на услугите е създаването на 

организация на комуникация в онлайн среда на екипите, което от своя страна 

изисква усвояване и прилагане на новите технологии на комуникация с 

клиентите. 

 

Въпрос № 13 – Смятате ли, че социалната работа в услугата, в която 

работите ще се промени и след приключване на извънредното положение? 

 
Фиг. 17. 

 

68.8% от участниците в изследването са посочили, че социалната работа в 

услугата, в която работите ще се промени и ще се обогати от новите практики, 

които са въведени в социалната услуга и след приключване на извънредното 

положение, докато 31.3% смятат, че няма да настъпят промени и ситуацията ще 

се възстанови, каквато си беше. 

 

 

Въпрос № 14 – Пред какви предизвикателства Ви изправи епидемията във 

Вашата професионална практика? 

 

В отговор на отворения въпрос - Пред какви предизвикателства са били 

изправени по време на епидемията в професионалната си практика, 

работещите в социалните услуги споделят следното: 

 ограничаване на контактите, спиране на груповата дейност с 

потребители, спазване на дистанция, постоянна дезинфекция и постоянното 

носене на маски /защитни/; 

 нямах предизвикателства; 

 техническите; етични; съдържателни; процесни/методологически; 

касаещи съпротиви към настъпилите промени; дистанционна работа с малки 
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деца; работа в условията на извънредно положение; част от родителите не желаят 

да се ангажират; съдействие от страна на други институции; 

 умора, усложнена комуникация между хората в екипите, отказ на 

потребители да посещават отново услугата поради дългата изолация; 

 новаторство и адаптивност; 

 през времето на извънредното положение работихме на първа линия, 

работата се провеждаше със съгласие на колегите и желание от тяхна страна. 

Най-голямото предизвикателство за мен беше смъртта от Ковид на двама колеги. 

Притеснявах се за себе си за колегите си и за семействата ни да не се заразим и 

да заразим околните, но въпреки всичките ми притеснения аз и колегите ми 

продължихме да работим на първа линия и да помагаме на семействата с каквото 

можем; 

 екипите в нашите услуги не са преставали да работят присъствено. 

Предизвикателство бе трудна комуникация с някои потребители /поради 

технически причини/, трудно приемане на ситуацията, продължителната 

изолация на хората от резидентните услуги; 

 затруднени здравни грижи; 

 липсата на пряк контакт с някои от потребителите; 

 непрекъснати промени и изнервяща обстановка; 

 промяна на заповеди и инструкции на Националния оперативен щаб; 

 трябваше да станем по-отговорни и дисциплинирани; 

 онлайн обучението, заразяването с Ковид-19; 

 справянето с предизвикателствата по време на пандемията, бе по-скоро 

въпрос на лична мотивация, на повишаване знанията и уменията за работа в 

дигитална среда. 

 

Въпрос № 15 – Какви примери за най-добра практика/ключово обучение 

можете да споделите? 

 

Примерите за най-добра практика/ ключово обучение, които посочват  

работещите в социалните услуги са: 

 децата се приучиха в самообслужване /обуване, събуване/, дезинфекция, 

спазване на правила и дистанция; 

 прилагане на електронни ресурси в терапевтичната работа в Центъра; 

 да разчитаме на екипната работа и да се справяме сами; 

 няма такива; 

 прилагахме различни практики за да можем да сме полезни на децата. 

Изпращахме по пощата материали през ден и по телефона давахме насоки на 

родителите и децата как да работят с тях. На децата, които нямаха достъп до 

техника, носехме по домовете тетрадки със задания и после написаните 

връщахме в училище; 

 раздавахме хигиенни материали, храни, тетрадки, химикали, 

образователни материали. Децата, които имаха достъп до техника обучавахме 

по-различни методи по интерактивни модули, за да им е интересно. 
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Ангажирахме родителите да участват в обучението. Като екип обучихме се за 

работа по време на криза, преминахме обучение за работа с деца и родители в 

условия на извънредно положение, организирано от Фондация за деца в риск по 

света с която работим от 2013 г. Сдружение "Дете и пространство" София ни 

включи в обучение по психоанализа за работа с деца по време на криза. 

Направихме обучение на оказване на първа помощ в условия на извънредно 

положение. При деца, които имаха нужда от нашата подкрепа специалистите ни 

ходеха по домовете, а когато имаше възможност обученията, сесиите се 

провеждаха навън; 

 в началото на пандемията организирахме екипа и потребителите в 

шивашкото ни ателие, където изработвахме маски. Имахме редки случаи на 

кризи благодарение на големия двор, с който разполагаме. С потребителите от 

семейства работихме мобилно, а тези, които нямат условия да си приготвят 

храна, им доставяхме. Доставяхме им и материали за трудо- и арт-терапия за 

работа в дома; 

 кандидатствахме и получихме подкрепа от Фонд социална закрила 

електронни устройства за всички деца; 

 въвеждането на онлайн обучение; 

 провеждане на изнесени дейности сред природата; 

 свързаност между институциите за по добро справяне; 

 психо-социално консултиране в онлайн среда. 

 

 

ОБОБЩЕНИЯ И ИЗВОДИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО 

ПРОУЧВАНЕ 

 

Предоставената, регистрирана и анализирана емпиричната информация 

дава възможност да бъдат направени следните обобщения и изводи: 

 

Ситуацията на извънредно положение, в която бяха поставени хората, 

които работят в социални услуги повече от две години поставя проблеми, които 

не са нови нито по отношение на отговора който са дали социалните услуги, нито 

по отношение на заявките, които са от страна на потребителите. Проблемите, с 

които са се сблъскали потребителите обръщайки се към специалистите работещи 

в социални услуги  изцяло компенсират профила им на дейността в условията на 

изолация. 

Работещите в социалните услуги са действали предвидливо, в ход, 

развивали са и обогатявали своята работа/дейност в съответствие с 

потребностите на клиентите. Като добри професионалисти, с много опит във 

времето повечето тях въвеждат/са въвели нови практики за онлайн работа, които 

в бъдеще могат успешно могат да се интегрират в тяхната работа. 

Всички нови практики, които са въведени в условията на извънредно 

положение могат да се очертаят като подходящи за подкрепа на работните екипи 

чрез обучения, екипни срещи, супервизии, както и в бъдещата работа с клиенти, 

по желание на клиента и по преценка на специалисти. 
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Ковид пандемията даде възможност да се натрупа достатъчно опит и идеи 

от работещите в социалните услуги, които могат да бъдат използвани за 

създаване на нов тип работа/дневен ред за работа в социалните услуги, при което 

би трябвало да даде възможност за разработването на инструкции за бъдеща 

работа в условия на извънредно положение и социална дистанция; ще даде един 

нов поглед във взаимоотношенията при работата с клиенти, съобразяване с 

техните нужди и в условия на възможност за избор на директен контакт или 

онлайн или във вариант на хибридно изпълнение на работата. 

При евентуална бъдеща подобна ситуация въвеждането на гъвкаво работно 

време на работа, което не би нарушило изпълняване на 100% на задълженията на 

специалистите и техния контакт с клиентите. 

Ситуацията с Covid-19 очерта потребността от обезпечаване с технически 

ресурси свързани с организацията на работа в социалните услуги, което включва: 

подобряване на наличната техника, във връзка с провеждане качествена онлайн 

работа; достъп до качествен интернет и не на последно място реорганизиране на 

различни помещения в социалните услуги с цел осигуряване на дистанция и 

възможност за директна работа. 

Дългата продължителност на пандемията наложи служителите и клиентите 

да се учат и научат, подготвят и адаптират в движение за работа в новата онлайн 

среда. Предизвикателство пред ръководителите на услугите е създаването на 

организация на комуникация в онлайн среда на екипите, което от своя страна 

изисква усвояване и прилагане на новите технологии на комуникация с 

клиентите. 

Работещите в социалните услуги в ситуация на извънредно положение и 

социална дистанция се сблъскаха с много трудности и предизвикателства, но 

техния опит като професионалисти им даде възможност за бърза адаптация в 

новите условия. Техните предложения за промяна са с цел подобряване на 

професионалното развитие, подкрепа и стандарти за компетенции, което може да 

се превърне в добри практики при изпълнението на техните задължения в една 

бъдеща ситуация на извънредно положение. 
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ТЕАТЪРЪТ КАТО ПЕДАГОГИЧЕСКО СРЕДСТВО 

 

Виктория Д. Ковчазова 

 

THE THEATER AS A PEDAGOGICAL MEANS 

 

Viktoriya D. Kovchazova 

 

 

ABSTRACT: The use of theater as a pedagogical tool in preschool and primary 

school age is often present in the educational process. They are applied in the 

educational process in order to activate the children's attention and to facilitate the 

assimilation, understanding and consolidation of the educational content. The 

interaction between the teacher and the children in theatrical forms realizes the unity 

between the knowledge and skills acquired during the lesson. At the same time, the 

individual talents, independence of the personality are formed and revealed. 

 

KEYWORDS: preschool period, theater, theatrical plays, theatrical forms. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

УВОД 

Думата „театър“ произлиза от гръцкото „theatron“, което означава 

„зрелище“ или „място за гледане“. „Театърът представлява най-висшето или 

поне най-въздействащото от всички изкуства. Най-вече защото използва за 

своята цел много от художествените средства на другите изкуства. Театърът ни 

показва всичко чрез живи примери, той не проповядва, а ни кара сами да 

направим преценка“ [2]. Театърът отразява действителността чрез система от 

художествени образи, определени съдържателно от конкретно  драматургично 

произведение. Като вид изкуството театърът има и своя специфика. Явява се 

главно средство за реализиране на художествените образи, характери, идеи, на 

драматичното действие, което се изразява от актьора, чрез актьорската игра и 

възникващо непосредствено пред публиката. 

Предучилищният период и началният етап на образование са решаващи за 

изграждането на детската личност, за формиране на компетенции и умения, 

възможност за разширяване на социалните контакти. През тези периоди от 

живота си детето започва да се осъзнава като самостоятелна личност. Нарастват 

възможностите на съзнателно отношение към околната действителност. През 

първите години от живота си детето изминава сложен път на развитие – расте, 

укрепва физически, става 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. 
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Достъпни са им обясненията, а представата за предметите не е само чрез 

онагледяване, но и  посредством словото.  

Съвременното образование налага усъвършенстване на методите за 

обучение и възпитание. „В съвременната детска градина, особено в новата 

технологична епоха, е необходимо използването на иновативни педагогически 

технологии и метод, които да поставят детето в центъра на педагогическите 

процеси“ [7]. Има се предвид използването на средства и подходи, които ще 

развият умения за използване на логическото мислене, творчеството и 

себеизразяването на децата и малките ученици. Тук фокусът е върху 

разглеждане на проблема за възприемането на театралното изкуство от 

педагогически позиции. Възприемането на театралния спектакъл от децата и 

учениците в различните възрастови групи и включването на театъра в учебно-

възпитателната практика определят насоките за прилагане на театралното 

възпитание в педагогически план. 

В педагогически аспект една от най-важните функции на театъра е 

възпитателната, защото само по себе си театралното изкуство, във 

взаимодействие с играта, възпитава. Общуването на подрастващите с 

театралното изкуство, с неговата емоционална наситеност, богатство и 

непосредственост, обогатява техните първоначални понятийни представи. Това 

се осъществява и от присъствието на другите видове изкуства, които си 

взаимодействат – изобразително изкуство, литература, музика, танц и 

подпомагат тази емоционална наситеност. Ето защо театърът дава специфична 

възможност за подпомагане формирането на положително отношение към 

изучаваното учебно съдържание. Театралното изкуство се свързва с общуването 

и взаимоотношенията, с творческата активност, както и с установяване на 

контакт с изучавания текст. Добре подбраният текст подпомага не само 

възпитателната дейност на педагога в образователния процес, но се свързва и с 

мисленето, въображението, чувствата и творчеството на децата. Поставените 

задачи определят насоката на работата с децата, както и техните възрастови 

показатели, за да се намери позиция за педагогическа работа [2]. 

Театърът в ранна училищна възраст предлага възможност учителят да 

подготви децата за реалния живот, за проблемите, с които те ще се сблъскат по 

пътя на своето формиране като личности. Подборът на педагогически подходи 

за педагогическо въздействие зависят от целта, която се търси с въвеждането в 

образованието на театралното изкуство – дидактическа или възпитателна. И в 

двата случая целта се осъществява с помощта на подходящи средства [1]. 

Обучението и възпитанието чрез театър е подход, улесняващ учителите 

при реализация целите на образованието. Театралните форми и средства, 

включени в учебно-възпитателния процес, активизират децата и учениците в 

различните фази на ситуацията или урока, като по този начин улесняват 

процесите на усвояване, осмисляне и затвърждаване на учебното съдържание 

[1]. 

Интересът и желанието на децата да играят „на театър“ се определя не 

само от факта, че театрално-игровата дейност е разбираема за възрастта, но и от 

стремежа им да изразят по действен начин натрупаните художествени 
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впечатления, душевни преживявания  на театралните герои, придобити по пътя 

на общото общуване на децата с изкуството. Основата на театралната дейност 

се определя от възможността на децата да играят, да влизат в ролята на героя и 

да изграждат в игрова позиция сюжета [2]. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Началото – училищните тържества 

Използването на театъра като педагогическо средство води своето начало 

от реализираните през Възраждането в България училищни тържества.  По 

време на пребиваването си като учител в Шумен, през 1841 – 1842 година 

Стефан Попниколов Изворски въвежда в училищното обучение занималня с 

ярко изразен театрален характер. Естественото място на театъра става 

училището – там, където българинът е силен и самостоятелен. Като форма 

„училищните тържества“ са първото превъплъщение на театралността през 

Възраждането. Задължителна част от програмата е присъствието на 

декламации. В историко-театроведските изследвания училищните тържества 

(годишните изпити) се утвърждават като начален момент на театъра и 

театралното дело у нас. Първото годишно изпитание е станало в Шумен през 

1845 година във времето на първия взаимоучител Стефан Изворски. Според 

Илия Блъсков „декламирането бе като едно чудо за гражданите. Да излезе сам 

един ученик и то често пъти маловъзрастен, всред едно хилядно множество 

народ, всички да го гледат в очите и той тъй свободно да изговаря наизуст думи 

на стихове, че не стига това, но още и да придружава думите с движения, това 

не бе малко чудо, особено за тях времена, когато едно дете пред двама хора се 

стесняваше да каже две думи на скопос“ [4]. 

Отношението си по въпроса за училищния театър изразява проф. Васил 

Стефанов в „История на българския театър“: „Училищните празненства стават 

неизменна начална школа за пионерите на нашия театър, тяхно опитно поле и 

пробен камък, нещо като предварително упражнение по театър. Всичко това 

оправдава разглеждането на празненствата като пръв етап в хронологията на 

театралното развитие през епохата на нашето Възраждане. В този смисъл 

изобщо се говори и за училищен театър“ [6].  

Възрожденските учители, открили възпитателното въздействие на 

театралните форми, използват в своята преподавателска дейност дидактически 

театрални похвати. Подготвя се определен сценарий, разпределят се ролите, 

които се наизустяват от учениците, след което ги възпроизвеждат. Изхождайки 

от определението на театъра като „място за зрелище“, целта при училищните 

тържества е постигане на зрелищен момент. Театралните форми се използват 

главно в извънурочната и извънкласната работа.  

Говорейки за присъствието на театъра в училище, не можем да пропуснем 

бащата на българския театър Добри Войников. Голямата му цел е да наложи 

театъра и да осъществи възрожденско-просветителската традиция за театъра 

като училище. Това е възможно само ако и публиката, зрителят, могат да 

участват активно в театралния процес – като възприемащ и като равнище на 

духовна култура и театрално съзнание. Войников налага идеята за съобразяване 
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с публиката, с интересите ú, с капацитета ú, с подготовката ú за „всестранно 

позорище“. В този смисъл диалогът започва все повече да се театрализира, да се 

насочва към театъра на сцена. Училищният диалог постепенно напуска 

училищната стая, тържеството и започва да се вплита в театралния процес. Чрез 

него се осъществява преходът за привличането и спечелването на публиката, за 

адаптацията към театралното дело. Диалозите разговори са все още по-

достъпната  за масовия зрител театрална форма и се оказват естествен път към 

драмата [5]. 

Обучение и възпитание чрез театър. Театрални форми 

Театралните форми и средства могат да се включат непосредствено в 

учебно-възпитателния процес, за да активизират, от една страна, децата и 

учениците в обучителния процес и от друга страна – да подпомогнат 

възприемането, усвояването и затвърждаването на учебния материал. Чрез 

театрализирането на образователния процес децата ще  съумеят да постигнат 

самоизява, разкрепостяване и преодоляване на затруднения. Цели се 

резултатност при реализацията на целите на образованието. Децата проявяват 

интерес и желанието да играят „на театър“. Това се определя не само от факта, 

че театрално-игровата дейност е разбираема за възрастта, но и от стремежа им 

да изразят по действен начин натрупаните художествени впечатления, душевни 

преживявания  на театралните герои, придобити по пътя на общуването с 

изкуството.  

Драматизацията като вид детска и ученическа театрална дейност 

проправя пътя на театъра в съвременното образование. Тя се обособява като 

самостоятелна художествено-творческа и театрално-сценична дейност и е 

насочена за приобщаване на децата към театралното изкуство и към 

театралното преживяване. 

Спецификата на драматизацията в образованието се изразява в две 

посоки: 

 Драматизацията като движение, изменение с конкретна учебно-

възпитателна цел и съвместна театрална дейност между учители и 

ученици;   

 Драматизирането като творчески процес – представяне на произведение в 

драматизиран вид. 

„Един от същностните аспекти, който разкрива дидактическите основания 

на драматизацията, е анализирането ú като игра“ [2]. Изхождайки от позицията 

на играта като водеща дейност в детска възраст, драматизацията присъства в 

педагогическата теория и практика като игра драматизация. В предучилищния 

и началноучилищния период чрез играта децата усвояват познавателен и 

социален опит, откриват връзката между изпълняваните от тях действие и 

резултата от дейността. 

В процеса на драматизацията активната речева дейност е водеща, тъй 

като децата си взаимодействат, превъплъщават се и се вживяват в една или 

друга роля.  

В игровото пресъздаване, посредством роля детето има възможност да 

прояви свобода на действията си, творчество и самоорганизация. В постепенно 
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усложняващ се сюжет децата имат възможност да разгърнат игровото 

съдържание и сполучливо да пресъздадат социалните взаимоотношения на 

възрастните. Децата разгръщат елементарни сюжети, пресъздаващи действия на 

възрастните от заобикалящото ги обкръжение. Тези сюжети включват 

разнообразни действия, които се повтарят многократно – ролеви вериги от 

свързани по смисъл действия. По време на игра може да се наблюдава промяна 

в игровото поведение – децата могат директно да имитират поведението на 

възрастните или творчески да го интерпретират [3]. 

Драматизацията като игра изхожда от характера на театралната дейност и 

се прилага в процеса на обучение, подготвена и реализирана с помощта на 

възрастните. По този начин тя се превръща в педагогическо средство, което 

осигурява нравствено, естетическо, художествено и театрално възпитание. 

„Влизането на децата в роля е радост за тях, която подпомага и развива 

творческото въображение“ [2]. Сценичната изява създава творческа театрална 

атмосфера, която регламентира взаимоотношенията и емоционалния отклик и 

между „малките артисти“ и зрителите.   

Театрална игра 

Театралната игра обвързва съдържанието с драматизацията като 

предварително трансформиран текст, насочен за сценична изява  съобразно 

нейната същност и характеристика. „Същността на театралната игра се състои в 

участието на малкия ученик в театрално-игрови действия на основата на 

изучавания текст, като се ръководи от конкретните представи за теория чрез 

умението за участието в роля“ [2]. Театралната игра е приложима още в 

предучилищна възраст и е най-близка до прилаганите в тази възраст етюди или 

импровизации. Тя е игра, без конкретно практическо приложение. По-скоро е 

действие, което проявява способността за приспособяване на поведението, 

съобразно ситуацията и партньора. И все пак, за да я характеризираме като 

театрална дейност, тя трябва да отговаря на изискванията за театрално 

действие, като съдържа следните елементи: общуване, конфликт, темпоритъм, 

изграждане на физическо самочувствие (по Евгения Иванова). 

В театралните игри децата и малките ученици пресъздават това, което са 

видели, чули и преживяли. Те им помагат за ориентиране в пространството, за 

обогатяване на жизнения им опит, за предизвикване на реакции в различни 

ситуации. Театралната игра се явява като начално въведение на малките в света 

на големия театър, в необятното театрално изкуство. 

Театрализирана игра 

В театрализираната игра участниците преследват конкретна 

изпълнителска задача. В нея театралното действие трябва да предизвиква 

емоции и да развива определени психически процеси – въображение, мислене, 

реч. Изхождайки от готовността на децата, от интересите им и тяхното 

развитие, учителят организира театрализираната игра като се подчинява на 

принципите: предлагане на неочаквано събитие; стимулиране на интереса в 

ситуация на възприемане на новия материал; актуализация на потенциално 

съществуващите интереси; създаване на ситуации, свързани с личността на 

децата; подтикване към самостоятелен избор.  
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В театрализираната игра се активизират всички психически и физически 

сили за извършване на определено действие, като по този начин се превръща в 

творческа игра. 

Художествено слово 

Наред с театралната и театрализираната игра като педагогическо 

театрално средство може да се използва и художественото слово. То се явява 

поетическа форма на театъра. Провокира създаването на завършен художествен 

продукт. При използване на художественото слово учителят се съобразява в 

възрастта и степента на развитие на децата. „Защото ако детето не е възприело, 

не е осмислило случката или образа, или не е усетило дадено явление със 

собствените си сетива, каквито и  произведения да изпълнява, те ще звучат като 

произнасяне на цитати. Оттук произтича необходимостта учителят да се стреми 

да развива вербалните средства на мисълта у децата“ [1]. Художественото слово 

може да бъде първоизточник за развитие на мисловно-говорни механизми у 

децата, само при условие че всяка негова проява е подчинена на основните 

закономерности на общуването при човешкия разказ на житейско равнище. 

Изкуството на художественото слово се гради на основата на словесното 

общуване, което отговаря на следните закономерности: 

 Да имаме потребност от общуване; 

 Да сме сигурни, че общуването има адрес; 

 Да сме сигурни за целта на общуването. 

Художественото слово се използва във възпитателно-образователния 

процес като основа за развитие на мисловно-говорни механизми, на навици на 

общуване и на възпитание на чувствата на децата и малките ученици. 

Ролята на педагога при прилагането на театър във възпитателно-

образователния процес 

Учителите на децата от предучилищна и начална училищна възраст все 

по-ефективно използват театъра в образованието. Те трябва да притежават 

съответна професионална подготовка, която в много отношения си прилича с 

тази на актьора и режисьора. Публичността е специфична както за учителската, 

така и за актьорската професия. „Успехът зависи от тяхната заразителност, 

убедителност, артистичност. Учителят трябва да построи логиката на учебния 

процес така, че той да бъде разбираем за учениците. Режисьорът също изгражда 

драматургичната логика на бъдещия спектакъл“ [2]. 

В горепосочения период основно се разиграват сценки, подготвят се 

програми за празници, драматизират се литературни произведения. В тях децата 

обикновено или пресъздават вече заучен текст, или възпроизвеждат това, което 

вече са виждали. Често използването на театрални похвати се свежда до 

разпределяне на роли по заучено произведение. Но езикът на театъра има свои 

закони, които на пръв поглед изглеждат известни и прости. Учителят, който 

посяга към театъра в своята педагогическа работа, трябва не само много добре 

да познава и да владее тези закони, но и несъмнено да притежава и артистичен 

усет и умение [2]. В процеса на творческо познание той трябва да замени 

обичайните педагогически практики със спонтанни творчески търсения.  

Театралните форми, които са прилагат в обучението, могат да се 
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използват в извънкласната и извънурочната работа, както и в педагогическите 

ситуации и самия урок. Целта е урокът да не се превръща в театрално 

представление, а театралните задачи да се приспособят към образователните 

цели на самия урок/ситуация. Важно условие е педагогът да гледа на децата и 

учениците като партньори във възпитателно-образователния процес, като 

познава принципите на театъра като изкуство. „Познаването на принципите на 

театралното изкуство стимулира учителя да подбере театралните форми, 

средства и похвати, активизиращи процеса на детското колективно 

познавателно творчество в който и да е урок, каквото и да е съдържанието на 

учебния материал“ [2]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Чрез театралното изкуство децата от предучилищна и начална училищна 

възраст преоткриват един нов свят, един нов изразно-нагледен, образователно-

възпитателен и въздействащ път за своето духовно развитие и мироглед. На 

всички равнища театралното възпитание и образование може да присъстват 

чрез: приложението на театрално-игровата дейност в ситуацията и в урока, 

училищен театър, осъществяването на театрализирани и ролеви игри и др. 

Целесъобразността от приложение на една или друга форма на обучение се 

определя от поставените дидактически цели в учебното съдържание, както и от 

методите на обучение. 

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 театралните форми в предучилищна и начална училищна 

възраст, възможностите, които предоставят за обучение и възпитание и 

активното включване на децата в тях, могат да се направят следните изводи: 

1. Въвеждането и използването на театър в ранна училищна 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, запознава ги със заобикалящия 

свят и създава нови средства за възпитателно влияние. 

2. Театърът в образованието спомага за подобряването на качеството 

на образованието, обучението и възпитанието и позволяват на всяко дете 

успешно да прояви творчески способности, емоции и самоизява. 

3. Театърът създава условия ученето да се организира като творчески 

активен и продуктивен процес, а също така и да се превърне в удоволствие, в 

забавление.   
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КАК НАЧАЛНИЯТ УЧИТЕЛ ИЗБИРА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ 

ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА? 

 

Виолета Ив. Кюркчийска 

 

HOW DOES THE PRIMARY TEACHER CHOOSE THE BULGARIAN 

LANGUAGE AND LITERATURE TEXTBOOKS? 

 

Violeta Iv. Kyurkchiyska 

 

 

ABSTRACT: Тhe choice of the textbook is extremely important for the successful 

work in the training. In order to choose the right textbook, the teacher must know the 

requirements that the textbooks must meet. They should be tailored to the age 

characteristic of the students, as well as encourage independence and thinking. The 

article presents the regulations for selection of textbooks according to the normative 

documents. 

 

KEYWORDS: textbooks, primary school teacher, bulgarian language and 

literature. 

 

Изследването е финансирано по проект  РД 08 – 131 от 28.02.2022 г , Катедра 

„Науки за образованието” , ДИКПО – Варна ШУ „Епископ Константин 

Преславски”. 

 

Отправна точка в избора на учебник както по български език и 

литература, така и по останалите учебни предмети е дефиницията за същността  

на учебника, учебните помагала и комплекти, представена в Закона3, а именно:  

Учебникът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е 

одобрено от министъра на образованието и науката за осигуряване на 

училищната подготовка. Учебникът е дидактическо средство, което е за 

самостоятелно учене на ученика и което подпомага цялостното му обучение по 

определен учебен предмет или модул за овладяване на компетентностите, 

посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка, държавния образователен стандарт за профилираната 

подготовка или държавния образователен стандарт за придобиването на 

квалификация по професия, както и в съответната учебна програма (Чл. 151. 

(2)). 

Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа 

дейност, което подпомага предучилищното и училищното образование за: (3) 

-  конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части 

на учебното съдържание; 

 -  затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.  

                                                           
3 Закон  за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 
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В училищното образование може да се ползват учебни комплекти, одобрени от 

министъра на образованието и науката. Учебният комплект включва учебник и 

едно или няколко учебни помагала, създадени в единна система. 

Учебниците и учебните помагала трябва да са съобразени с възрастовите 

характеристики на децата и учениците, както и да насърчават самостоятелността 

и мисленето (Чл. 152, (4) .  

Процедурата за избор на учебници от предложените възможности е 

описана  в Наредба 104 за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала. 

Списъкът се публикува на официалната интернет страница на 

Министерството на образованието и науката до 31 януари всяка календарна 

година и се прилага за следващата учебна година. Познавателните книжки, 

учебниците и учебните комплекти, които не са включени в списъка, не може да 

се използват в системата на предучилищното и училищното образование.5 

В резултат на този член всяка година се избират учебници по 

български език и литература(и не само по БЕЛ) от предложените в списъка. 

Учебниците и помагалата  по български език и литература трябва да: 

- осигуряват  условия за овладяване на книжовните езикови норми на 

българския език; 

- са съобразени с възрастовите характеристики на децата и учениците; 

- насърчават самостоятелността и мисленето. 

Учебниците по БЕЛ както и по останалите предмети не може: 

- да съдържат елементи на търговска реклама; 

- да съдържат текстове, които допускат дискриминация, основана на пол, 

раса, народност, етническа принадлежност, религия, образование, увреждане, 

произход, убеждения, обществено положение и имуществено състояние, както и 

всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по 

който Република България е страна. 

Когато учителят избира учебници и учебни помагала по БЕЛ, трябва 

да има предвид посочените в наредбата изисквания, които се отнасят до: 

 съдържанието;  

Изисквания към съдържанието на учебниците са посочени в чл. 17. на 

коментираната  наредба и се отнасят до: 

1. Съответствието с учебната програма; 

Съдържанието на учебника по учебен предмет от общообразователната 

подготовка трябва да отговаря напълно на съответната учебна програма по 

отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като очаквани 

резултати от обучението по съответните теми, нови понятия). То  не трябва да 

надвишава съответната учебна програма по отношение на учебното съдържание 

                                                           
4  Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Издадена 

от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г 
5 Чл. 7.  Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала  
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(теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните 

теми, нови понятия)6. 

 Съдържанието на електронния вариант на учебник по учебен предмет или 

модул трябва да отговаря на следните изисквания: да съответства на темите и на 

очакваните резултати към тях от учебната програма;  да е съобразено с 

възрастовите характеристики на учениците;  да насърчава самостоятелността и 

мисленето;  да включва с образователна цел различни медийни формати, които 

не могат да бъдат представени в печатното издание на учебника;  да стимулира 

взаимодействие между участниците в образователния процес;  да подпомага 

използването на разнообразни методически решения и учене чрез практика;  да 

дава възможност за самооценяване на постиженията на учениците.7 

2. Текстът и извънтекстовите компоненти;  

Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на 

следните изисквания: 

-да съответстват на: 

 а) съвременното състояние на науката, като информацията и данните 

трябва да са актуални и точни, а източниците на информация да са коректно 

обозначени; 

 б) възрастовите характеристики на учениците, като равнището на трудност 

на съдържанието, примерите и илюстративният материал са съобразени с 

учебната програма;  

-да осигуряват:  

а) последователност и приемственост в учебното съдържание чрез 

подходящо актуализиране на вече придобити знания и умения и чрез ясно 

подчертани връзки между сродни теми и понятия;  

б) системност и яснота при въвеждането на понятията, теориите или 

елементи от тях в съответния учебен предмет, като новите трябва да са изградени 

на основата на познатото;  

в) усъвършенстване на умения и задълбочаване или разширяване на знания 

от предходни години; 

 г) балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за 

упражнения, за преговор, за обобщения, в съответствие с препоръчителното 

процентно разпределение в съответната учебна програма; 

д) условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в 

съответната учебна програма, и възможности за практическото им прилагане; 

е) условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на 

информация от различни източници;  

ж) условия за представяне на единството в човешкото многообразие и за 

толерантно отношение към различието;  

з) възможности за самостоятелно учене, критично мислене и творческа 

дейност;  

                                                           
6 Чл.22от  Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 
7 Чл. 23.(1) от Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала. 
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и) възможности за вътрешнопредметни и междупредметни връзки с 

изключение на учебниците по специалните предмети за учениците със сензорни 

увреждания;  

й) възможности за самооценяване на постиженията на учениците с 

изключение на учебниците по специалните предмети за учениците със сензорни 

увреждания.  

Пояснителните текстове трябва да обясняват новите понятия от учебната 

програма според възрастовите особености.   

Допълнителните текстове трябва да са свързани с основното учебно 

съдържание и/или със задачите и упражненията в учебника, и/или с 

приложението на знанията и уменията. Текстът и извънтекстовите компоненти в 

учебниците с продължителност на ползване повече от една учебна година не 

трябва да изискват или да предполагат писмено изпълнение или изпълнение чрез 

действия, нарушаващи първоначалния вид на учебника. 8 

3. Структурирането;  

Структурирането на учебника трябва да отговаря на следните изисквания: 9 

темите в учебника да са в съответствие с последователността на темите в 

учебната програма, когато това е посочено изрично в нея; да съдържа разбираем 

апарат за ориентиране на ученика при използването на учебника – например: 

съдържание, шрифтови и цветови откроявания, указатели и др.;  да представя 

изложението на съдържанието в логическа последователност във всяка урочна 

единица;  да откроява ясно темите за нови знания и новите понятия;  да 

осигурява баланс между текст и илюстративен материал – например: снимки, 

рисунки, графики и др.;  да е постигната целесъобразност на включените 

допълнителни текстове по отношение на учебното съдържание, на възрастовите 

характеристики и на спецификата на учебния предмет – например: документи, 

христоматийни материали, биографични и научни сведения, статистически 

данни и др.; да е налице справочен апарат – например: пояснителни текстове, 

речници, указатели, таблици, символи и съкращения и др., приети в дадена 

област на науката; да притежава апарат за организиране на усвояването – 

например: задачи с различна степен на трудност; задачи, стимулиращи 

самостоятелната и груповата изследователска работа на учениците; 

систематизиращи и обобщаващи таблици, тестове и др.;  да предлага 

възможности, които съответстват на различни стилове на учене чрез 

разнообразни, подходящи за възрастта на учениците и балансирани учебни 

дейности и задачи. 

4. Езика на учебника.   

 Според чл. 26. езикът на учебника трябва да отговаря на следните 

изисквания:  да съответства на книжовните езикови норми на българския език с 

изключение на учебниците по учебния предмет чужд език, по учебните 

предмети, които се изучават на чужд език, и по учебния предмет майчин език; да 

е съобразен с възрастовите характеристики на учениците, за които е 

                                                           
8 Чл.24 от Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 
9 Чл. 25.от  Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 
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предназначен; да се използва точно терминологията на съответната научна 

област на познание, като се основава на придобитите знания;  да осигурява 

последователност и единност в употребата на термини и символи;  да подпомага 

учениците да разбират и осмислят съдържанието; 6. да дава възможност за 

максимално използване на книжовния български език като инструмент за 

придобиване на знанията и уменията в съответната научна област. 

 графичният дизайн; 

Всички  учебници и учебни помагала, независимо от вида им, трябва да 

отговарят на следните изисквания за графичен дизайн и илюстрации:  цялостна 

художествена идея, ясна конструктивна и пространствена композиция, графично 

и стилово единство на съставните текстови и картинни съобщения в 

съответствие със съдържанието; съответствие на художествената форма със 

спецификата на образователното направление, учебния предмет или модула, 

както и с възрастовите характеристики за възприемане от децата и учениците;  

функционалност на графичната комуникация, съответстваща на съдържанието и 

систематизираща степенуването по важност на текстовете и изображенията; 

балансирано цветово комбиниране на база пълноцветно, черно-бяло полутоново 

или щрихово изображение, осигуряващо визуална хармония за нормалното 

възприемане на текстовата и на илюстративната информация;  художествената 

страна на картинните съобщения – илюстрации, рисунки, фотоизображения, 

схеми, диаграми, чертежи и др., да отговаря на съдържанието на текстовите 

съобщения и да ги онагледява; стилова издържаност и ясна графична концепция, 

обединяваща оформлението на корицата и книжното тяло;  при присъствие на 

логотип върху корицата да се спазват правилата за използването и експонирането 

му, ако съществуват такива.  Графичният дизайн и илюстрациите на учебниците 

под формата на печатно издание, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване с продължителност повече от една учебна година, не трябва да 

включват елементи, които изискват или предполагат писмено изпълнение 

или изпълнение чрез действия, нарушаващи първоначалния вид на учебника.10 

В тази връзка писмено изпълнение на задачи в учебниците, обезпечаващи  

обучението по БЕЛ, е възможно само в букварите и всички книжни тела  за  

първи клас, тъй като те са предназначени за едногодишно ползване. Учебните 

комплекти по БЕЛ за втори, трети и четвърти клас са предоставят за 

безвъзмездно ползване с продължителност повече от една учебна година, което 

не позволява писмено изпълнение на задачи в тях. 

  полиграфическото изпълнение; 

Изискванията към  учебника и учебните помагала са:  цялостната графична 

концепция на изданието и стилово единство на типографската композиция;  

използване на шрифтови гарнитури с кирилски, латински или други буквени и 

специални знаци, построени с ясен и четлив рисунък;  максимална 

функционалност и комуникативност на текстовата информация: използване на 

пълната гама начертания в една шрифтова гарнитура, ако е необходимо, или 

хармонизиране на графичните характеристики на ползваните различни 

                                                           
10 Чл.31 от Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала 
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шрифтови гарнитури;  ергономични междуредови и междубуквени разстояния, 

осигуряващи оптимални условия за възприемане на текстовите съобщения и 

ритмичност при четене;  типографското оформление на основния текст и на 

допълнителните текстове и елементи да е съобразено с ергономичните, 

художествените и естетическите принципи на пространствената композиция;  

спазване на стиловото обособяване на текстовете и типографските елементи в 

книжното тяло, на типологията и обособяването на графичните елементи в 

дизайна на изданията;  

Големината на буквените знаци в основните текстове е: 

- в буквара – не по-малко от 16 пункта;  

- учебници и учебни помагала за I – II клас – не по-малко от 14 пункта;  

- учебници и учебни помагала за III – IV клас – не по-малко от 13 пункта11. 

  електронното изпълнение 

В чл. 38. и 39. са регламентирани изискванията за електронния вариант на 

учебник и учебно помагало, който трябва да включва формати, които не могат да 

бъдат представени в печатното издание.  

В зависимост от предназначението си електронното издание може да 

съдържа: аудиофайлове, видеофилми, интерактивни анимации, 3D визуализации 

и др.; илюстрации с възможности за увеличаване и фокусиране на отделни 

детайли;  виртуални симулации на процеси, опити и др. за целите на обучението. 

Електронното издание трябва да е създадено на основата на познати модели за 

навигация и за извличане на информация и да е лесно за използване от децата и 

учениците без необходимост от допълнителни инструкции. 

Посочените изисквания са основа за оценяване на учебниците и 

помагалата, за да бъдат допуснати  и участват в процедурата  за оценяване и 

одобряване. Този процес се осъществява от оценители, които са специалисти: в 

съответната научна област; по учебния предмет, съответно по начална 

педагогика или по предучилищна педагогика; в областта на графичния дизайн и  

в областта на полиграфията.  

Защо учителят трябва да познава тези изисквания след като вече те 

са одобрени?!  Защото той прави също избор, но вече от посочените одобрени 

учебници и учебни помагала. За целите на обучението по български език и 

литература към настоящия момент началният учител избира  за: 

- I клас от 8 варианта; 

- II клас от 7 варианта; 

- III клас от 6 варианта; 

- IV клас от 6 варианта. 

Те са предложени в  Списъка12 на одобрените учебници, публикуван на 

страницата на МОН ОТ 27.01.2022 учебната 2022/2023. 

Всеки от одобрените комплекти е представен, като е описано какво 

съдържа–учебник (печатно и/или електронно издание), учебни тетрадки, както и 

авторския колектив, издателството, годината на одобрение, оценителите.   

                                                           
11 Чл.36 от Наредба № 10  за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 
12 file:///C:/Users/ACER/Downloads/zap1641_spisuk-1-4kl-Pril2_270122.pdf 
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Учебникът не е основен документ в обучението по български език и 

литература. Отправна точка в работата на учителя е учебната програма, която 

намира израз (би трябвало) на страниците на учебниците. Независимо от това, 

началният учител трябва да познава същността, предназначението и 

изискванията, на които отговаря учебникът, за да избере този, който се 

доближава максимално до тях. Няма учебници, които да са универсални по своя 

характер по отношение на потребителите – ученици, учители. Всеки учебник е 

резултат от колективен труд, пречупен през гледната точка на неговите автори. 

Гледна точка, понякога разминаваща се по определени показатели с тази, на 

началния учител, който познава възможностите на своите ученици. Той 

реализира целите на обучението по български език и литература като адаптира 

учебното съдържание към потенциала на учениците, с които общува.  

Началният учител е преди всичко иновативен преподавател. Той търси и 

открива специфичното и индивидуалното в детето и го развива. 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 

класноурочната система [1]. В тази връзка професионалната му компетентност е 

отправна точка в подбора на учебниците и учебните помагала  за реализиране на 

целите на обучението по български език и литература (и не само).   

 

Литература: 

1. Aleksieva, K. Continuity between preliminary  kindergarden preparation and 

first grade teachinh, Universitetsko izdatestvo „Episkop Konstantin Preslavski“, 

Godisthnik , т. XXV D , 2021, ISSN 1314 – 6769, pp.404 

2. Zakon za preduchilishtnoto  i uchilishtnoto obrazovanie. (Law on pre-school and 

school  education). Obn.DV,br.79 ot 13.10.2015 

3. Naredba № 10 za poznavatelnite knigki, uchebnitsite I uchebnite pomagala. 

Obn.DV,br.102 ot  22.12.2017 г.,izm. i dop. DV. br.39 ot 28.04.2020 г. 

4. file:///C:/Users/ACER/Downloads/zap1641_spisuk-1-4kl-Pril2_270122.pdf. 

 

 

доц. д-р Виолета Иванова Кюркчийска 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

ДИКПО – Варна 

катедра „Науки за образованието“  

e-mail: v.kyurkchiyska@shu.bg 

 



157 

 

ОЦЕНКАТА НА ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРСКОТО 
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ABSTRACT: The research presents Bulgarian school regulations of student 

behavior assessment in normative documents during the period 1878 - 1944. 

Information about the real state of student behavior in different types of schools and 

different degrees included in official state reports, articles and archival materials are 

presented.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-156/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Оценяването на поведението на учениците в българското училище има 

повече от 100-годишна история. Тя започва още през периода на Възраждането. 

Тъй като преди Освобождението на България от османско владичество няма 

единно управление и организация на възпитателно-образователния процес в 

българските училища, оценяване на поведението се въвежда само в някои от тях 

(предимно класни) през известно време – Копривщенското, Габровското, 

Тревненското, българското училище в Браила и др. В училището в Трявна Петко 

Р. Славейков използва билети, в които всекидневно отбелязва оценката на успеха 

и поведението на всеки ученик. Оценките са “добър”, “среден”, ”зле”, ”по-

добре”, ”по-зле”, “най-добре”, ”най-зле” [Даскалов 1936: 44]. Подобна практика в 

българското училище в Браила въвежда Васил Друмев чрез т. нар. бележни 

книжки [Бележна книжка 1871]. В тях има графи за отсъствията, поведението и 

оценките за успеха на учениците по различните учебни предмети. В Габровското 

училище се въвеждат  т. нар. отчети за успеха, поведението и отсъствията на 

всеки ученик, които се дават в края на шестмесечието [Каролев 1926: 124; 

Доросиев 1925: 52]. Оценките както на успеха, така и на поведението отначало са 

качествени, а впоследствие се заменят с количествени – от 1 до 5 [Каролев 1926: 

124; Доросиев 1925: 15; Васильов 1925: 14].  

След Освобождението управлението на българската образователна система 

се централизира и стъпва на законодателни основи. Още в първите нормативни 

документи като показател за отчитане на поведението на учениците се въвежда 

неговата оценка. Според Инструкцията за управлението на държавните учебни 

заведения, която действа в Княжество България  [Инструкция 1881], се въвежда 5-

степенна качествена скала за оценка на поведението (примерно, похвално, добро, 
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средно, укорно) и 6-степенна – за оценка на “прилежанието” (примерно, 

неуморно, постоянно, непостоянно, слабо, никакво) /& 41/.   

Дисциплинарният правилник за учениците в държавните гимназии и 

трикласни училища от 1883 г. [Дисциплинарен правилник 1883] запазва 

степените на оценка на поведението на учениците (примерно, похвално, добро, 

средно и укорно), като посочва и критериите, по които се осъществява 

оценяването. Примерно поведение получава ученик, който не е извършил никакво 

нарушение на училищния ред и правилника; похвално поведение – който няма 

наложени наказания; добро поведение – който няма наложени по-големи 

наказания от тези по т.1; средно поведение – който няма наложени наказания, по-

тежки от предвидените по т.2 и 3; укорно – който е наказан по т. 4 и 5. 

В Източна Румелия действа Вътрешният правилник за началните училища 

[Вътрешний 1881]. В него също се определят степените на оценка на поведението 

и “прилежанието” на учениците, които се отбелязват количествено от 1 до 5: 

- 0 и 1 – лошо поведение и никакво прилежание; 

- 2 – неудовлетворително поведение и слабо прилежание;  

- 3 – средно поведение и непостоянно прилежание;  

- 4 – похвално поведение и постоянно прилежание; 

- 5 – примерно поведение и примерно прилежание /чл.41/. 

Инструкцията за управлението и уредбата на основните училища от 1896 г. 

запазва 5-степенната – качествена и количествена – скала за оценка на 

поведението на учениците – похвално (5), добро (4), средно (3), укорно (2) и лошо 

(1); от оценките на “прилежанието” отпада примерно и остават неуморно (5), 

постоянно (4), непостоянно (3), слабо (2) и никакво (1). Те се вписват в 

свидетелствата и удостоверенията на учениците заедно с оценките на успеха. В 

тези документи се отбелязва и броят на  извинените и неизвинените отсъствия /& 

97/. Степените на оценка на поведението остават същия брой, но отпада 

“примерно”, което в предходния нормативен документ предшества “похвално”, а 

се добавя “лошо”; от оценките на прилежанието също отпада най-високата – 

„примерно“. Следователно намаляват оценките с позитивно звучене, а се 

увеличават негативните (въпреки че всички под най-високата по принцип се 

приемат като нежелателни).  

В нормативните документи се подчертава, че намаляването на поведението 

не е наказание, т.е. не може да се разглежда като “мярка за поправяне на 

ученика”. В окръжно № 4176/13.04.1899 г. се поставя въпросът за функцията на 

оценяване на поведението. “Бележката за поведението – пише в окръжното – 

означава само това дали ученикът е наказан, или не през годината, затова няма 

силата и характера на наказание. [...] Наложените на ученика през годината 

наказателни мерки служат за основа, да се определи поведението на ученика”. 

Във връзка с това се изисква: 

 отделният учител и учителският съвет да не употребяват намаляването на 

поведението като наказателна мярка; 

 поведението на ученика да не се оценява през учебната година, дори и при 

налагани наказания; 
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 поведението на ученика да се определя в края на учебната година, с 

изключение на случаите, когато му се издава удостоверение; 

 поведението да се намалява в съответствие с &&30 и 31 от Дисциплинарния 

правилник за учениците от държавните гимназии и трикласни училища 

(параграфите в Правилника са под наименование членове – б.м., В.А.) 

[Сборник 1943: 684]. 

Правилникът за управлението и уредбата на средните учебни заведения в 

Княжество България от 1901 г. определя следните оценки на поведението на 

учениците – примерно (6), похвално (5), добро (4), средно (3), укорно (2) и лошо 

(1); на “прилежанието” – примерно, постоянно, непостоянно и слабо. Оценките на 

успеха и поведението се определят от класния съвет (в него участват класният 

наставник и всички учители, които преподават в класа) на всеки два месеца. В 

края на учебната година съветът дава окончателна оценка на успеха, поведението 

и прилежността на всеки ученик /&& 81, 84/. Скалата на оценките на поведението 

се увеличава от 5- на 6-степенна – добавя се оценката “примерно”, отпаднала от 

предишния документ, но остава и оценката “лошо”.  В оценките на 

“прилежанието” понятието “примерно” заменя “неуморно”, отпада оценката 

“никакво” и скалата става 4-степенна.  

Съгласно Правилника за гимназиите и педагогическите училища в 

Княжество България от 1904 г. степените за оценка на поведението и 

прилежността на учениците се намаляват от шест на три: на поведението – 

примерно, добро и укорно; на “прилежанието” – примерно, постоянно и слабо. 

Оценките на успеха и поведението се определят в края на всеки срок от 

преподавателите на класа, а в края на учебната година класният съвет дава 

окончателна оценка както на успеха и поведението, така и на прилежността на 

учениците /&& 77, 78/. 

Правилникът за народните първоначални училища от 1914 г. връща 

петобалната скала за оценка на поведението на учениците  – примерно (6), 

похвално (5), добро (4), средно (3) и укорно (2). Отпадат оценките  на 

“прилежанието” им. Оценките на поведението на учениците за всеки срок и в 

края на учебната година се определят от учителския съвет (в предходния 

правилник – от преподавателите на класа) /&& 78, 89/. 

Правилникът за народните средни училища от 1914 г. запазва степените на 

оценка на поведението на учениците като брой и наименование - примерно (6), 

похвално (5), добро (4), средно (3), укорно (2). Те се определят от 

преподавателите на класа за всеки срок и в края на учебната година /&& 88, 89/. 

В Правилника за народните основни училища от 1922 г. степените за 

оценка на поведението на учениците се увеличават отново на 6: примерно (6), 

похвално (5), добро (4), средно (3), укорно (2) и лошо (1). Те се определят от 

учителския съвет. В забележка отново е подчертано, че намаляването и 

повишаването оценката на поведението “не се смята като дисциплинарно 

средство” /&& 122, 123/. 

Правилникът за народните средни училища от 1922 г. също връща 

шестстепенната скала на оценките на поведението на учениците: примерно (6), 

похвално (5), добро (4), средно (3), укорно (2) и лошо (1). За основа на 
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поведението през всяка учебна година се взема оценката от предходната година. 

В рамките на учебната година тя може да бъде повишавана или намалявана по 

решение на учителския съвет, което се основава върху бележките по 

извършените простъпки и претърпените наказания през учебния срок. Уточнява 

се, че оценката на поведението на ученика е резултат от “държането на ученика 

през срокът и в никой случай не бива да се схваща само по себе си за наказание 

или изправителна мярка”. В края на всяка учебна година се определят 

окончателните оценки на поведението /&& 94, 95/. 

В Правилника за гимназиите от 1939 г. не е предвидено оценяване на 

поведението на учениците.  

Реалното състояние на поведението на учениците в първоначалните 

училища и прогимназиите е отразено в доклад на Учебния комитет при 

Министерството на народното просвещение за състоянието на основното 

образование през 1924/25 година. Според представените сведения поведението 

на учениците в първоначалните училища е: 

 примерно – 210 452 момчета, 175 357 момичета; 

 похвално – 2 847 момчета, 1 083 момичета; 

 добро – 546 момчета, 195 момичета; 

 средно – 133 момчета, 21 момичета; 

 укорно – 26 момчета, 4 момичета [Доклад 1926: 47]. 

Посочените данни разкриват, че относителният дял на учениците с 

намалено поведение е малък – 1,22%. 

Поведението на учениците от прогимназиите е: 

 примерно – 68 974 момчета, 39 358 момичета; 

 похвално – 2 755 момчета, 336 момичета; 

 добро – 1 122 момчета, 109 момичета; 

 средно – 449 момчета, 23 момичета; 

 укорно – 175 момчета, 6 момичета [Доклад 1926: 63]. 

Процентът на учениците с намалено поведение в прогимназиите е 4,66. 

Ценни статистически сведения за нарушенията и наказанията на 

учениците в средните училища се съдържат в статията на А. Манев “Простъпки и 

провинения на нашите средношколци”.  Според тези данни броят на учениците с 

намалено поведение, по учебни години, е както следва:    

 1930/31 – общ брой провинени – 12 993; с намалено поведение – 14,4%; 

 1931/32 – общ брой провинени – 13 130; с намалено поведение – 15 936; 

 1932/33 – общ брой провинени – 16 412; с намалено поведение – 6 782; 

 1933/34 – общ брой провинени – 14 189; с намалено поведение – 6 661; 

 1934/35 – общ брой провинени – 10 540; с намалено поведение – 4 619; 

 1935/36 – общ брой провинени – 10 950; с намалено поведение – 4 619; 

 1936/37 – общ брой провинени – 13 248; с намалено поведение – 5 379; 

 1937/38 – общ брой провинени – 16 392; с намалено поведение – 5 801; 

 1938/39 – общ брой провинени – 16 164; с намалено поведение – 6 739; 

 1939/40 – общ брой провинени – 17 440; с намалено поведение – 9 586. 
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От посочените данни е видно, че с изключение на последната представена 

година, броят на учениците с намалено поведение е по-малък от половината на 

тези, които са с отбелязани провинения.  По-голямата част от наказанията са 

леки – бележка, мъмрене и др., което не е придружено с намаляване на 

поведението  [Манев 1941: 652-653]. 

Държавните архиви съхраняват материали – главни и протоколни книги – 

от които става ясно какъв е броят на учениците с намалено поведение в 

различните видове и степени училища и за какви провинения им се налага. В 

първоначалните училища провиненията не са тежки и поради това поведението 

на повечето ученици е примерно. Т.напр. от главната книга на Народно 

първоначално училище в с. Дивдядово, Шуменски окръг, става ясно, че през 

учебната 1888/89 г. всички ученици от I отделение – 41 – са с примерно 

поведение; от II отделение – 36 са с примерно, 1 – с похвално; от  III отделение – 

21 са с примерно, 1 – с похвално и 1 – с добро поведение [ДА – Шумен, ф. 70 к: 

а.е.4]. 

От протокола на заседанието на учителския съвет на училище “Петър 

Димов” в Шумен от 21 октомври 1905 г. става ясно, че  учениците от ІV 

отделение Г.И. и С.М. са пили вино у съученика си Г.Д. от II отделение, след 

което са отишли в училищния двор пияни и говорили “разни неприлични думи 

по адрес на учителката си”. Наказанието, което им е определено, е “изобличение” 

от главния учител пред учителския съвет и от преподавателите пред съучениците 

им, намаление на поведението, съответно с 1 и 2 единици до края на годината, и  

два пъти работа по един час след обяд под надзора на учителката [ДА – Шумен, 

ф. 193 к: а.е.2]. 

В прогимназията и средното училище случаите на намаляване на 

поведението на ученици са повече. Те са налагани за различни по вид и тежест 

нарушения на реда и дисциплината.  

1. Намаление на поведението заради нарушения, свързани с процеса на 

обучение  

Най-често срещаните нарушения във връзка с процеса на обучение са 

невнимание по време на урок, съзнателно нарушаване на дисциплината в час, 

отсъствия. Обикновено такива нарушения се наказват с напомняне насаме, 

напомняне пред класа, мъмрене и др., а при многократни повторения – с 

намаляване оценката на поведението на ученика. Въпреки че нормативните 

документи постановяват последното да не се прилага като наказателна мярка, на 

практика то често се използва като такава. 

Бягствата от учебни занятия също са често срещано явление. Те се наказват 

в зависимост от броя им. Например през 1917/18 учебна година ученичката от 

Девическата гимназия в Шумен Н.К. е наказана с намаление на поведението с 

една единица и мъмрене по & 130 б. “в” “за бягане от час” [ДА – Шумен: ф. 48к, 

...: а.е.20]. Намаляване на поведението с две единици се налага на трима ученици 

от Преславската смесена гимназия през учебната 1937/38 г. за това, че “през 

време на трудовата седмица са избягали от работата”  [ДА – Шумен: ф. 606к, ...: 

а.е.15]. Невниманието по време на урок понякога също се наказва строго – с 

намаляване на оценката на поведението. Заради факта, “че в време на урок не 
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внимават”, на две ученички от девическия клас “им се туря бележка 4 от 

поведението” (Протокол № 8/31.10.1881 г.) [ДА – Шумен, ф.605к: а.е.40]. 

Следователно, оценката на поведението им се намалява с една единица (през 

периода скалата е петобална). Понякога наказанията са строги и несъразмерни с 

провинението. Така напр. на 11 ученички от трети клас на трикласното девическо 

училище в Шумен през 1891 г. се намалява поведението на “похвално (5)”, 

“понеже не донесли тетрадките си по френски” [ДА – Шумен: ф. 48к, ...: а.е.31]. 

На ученичката от VII клас Д.Д.М. се налага наказание “по & 260 б.”г” мъмрене 

насаме за четене роман в време на урок поведението ѝ се намалява от примерно 

на похвално” [ДА – Шумен: ф. 48к, ...: а.е.61]. 

Учениците с намалено поведение имат възможност да повишат оценката 

му, като преустановят нарушенията на реда в училище. Такива са случаите с 

ученички от Шуменската гимназия: Б. А. “е с поведение похвално, наложено за 

преписване на класна работа, поведението й се повишава на примерно”; В. И. “за 

бягане от клас има намалено поведение от миналата година поведението ѝ се 

повишава, понеже се е държала добре”; на Г. Х. П. поведението се повишава от 

похвално на примерно, “понеже се е държала добре и не се е провинила в нищо”  

[ДА – Шумен: ф. 48к, ...: а.е.22]. 

2. Намаление на поведението заради нарушения, свързани с отношението 

към учителите 

Неподчинението на учител е често срещано нарушение. То се проявява не 

само индивидуално, а понякога и групово. Наказанията също са групови. 

Например според протокол № 16 на Учителския съвет на Мъжкото 

педагогическо и трикласно училище в Шумен от 13 април 1887 г.: „…всички 

ученици от първи клас, освен П. П., за дето не послушали класний си, кога ги е 

повикал да се върнат при всичките ученици при връщането от расходката на 

Кьошковите на 24 март, и за дето не са се подчинили на училищний ред, се 

наказват: с укор пред Учителский съвет, първий педагогический клас, снема им 

се поведението на 2, и затварят се” [ДА – Шумен, ф.605к: а.е.42].  

Момичетата също имат провинения, макар и не толкова тежки, в 

отношението си към учителите. Ученичката Р. К. от VIII клас на Девическото 

педагогическо училище в Шумен през 1924 г. е наказана с намаляване на 

поведението  с една единица “за непристойно държание към един от 

преподавателите”, а ученичките А. М. и И. Т. “за нахално държание се наказват 

със строго мъмрене от класния наставник, намалява се поведението им на добро 

и се предупреждават, че ще бъдат изключени при най малкото провинение”  [ДА 

– Шумен, ф.611к: а.е.19]. 

3. Намаление на поведението заради нарушения относно училищната 

и личната собственост 
 Случай на унищожаване на училищна документация е описан в протокол 

№ 4/23.09.1889 г. от заседанието на учителския съвет в Преславското трикласно 

околийско училище. Трима ученици от III клас на училището са наказани за 

“скъсване каталога на I отделение”. Г. Ю. се изключва за една седмица с право да 

постъпи пак след изтичане на срока на наказанието и поведението му се 

намалява на 1, а за Ю. С. и С. Б. – като съучастници – съветът решава: “да им се 
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намали поведението на 2 и да преминат три часа в затвор” под надзора на 

класния си учител, като същевременно извършат определена писмена работа [ДА 

– Шумен, ф.606к: а.е.8]. 

Кражбата е често срещано нарушение в девическите училища. Крадат се не 

само лични вещи, а и стоки от магазините. Например сред откраднатото от 

ученичките в Плевенската девическа гимназия “Княгиня Мария Луиза” през 1900 

г. са седефена кутийка за бижута, сребърна рамка за портрет, копринен дамски 

шал, комплект за коса и др. Обяснението за тези кражби е бедността на 

момичетата и слабата им воля, която пречи да устоят на изкушенията на 

“лъскавите” вещи в луксозните магазини. Наложените им наказания са 

намаляване на поведението с две единици [ДА – Плевен: а.е. 37]. Има кражби и 

на лични вещи на съученички – учебни пособия и др. През 1916 г. ученичката от 

пети клас П. Д. открадва пергела на своя съученичка и заявява, че е неин. Следва 

провеждане на “разследване” и след като кражбата е установена, ученичката е 

наказана с отстраняване от училище за 14 дни, през които ѝ е възложена 

домашна работа, а поведението ѝ е намалено на “добро” [ДА – Плевен: а.е. 53]. 

4. Намаление на поведението заради посещаване на развлекателни 

събития и обекти, нарушаване на вечерния час 

Нормативните документи регламентират поведението на учениците и 

извън училище. То се ограничава от многобройни забрани, свързани с “безцелно 

скитане” през деня, вечерен час и  посещаване на различни събития и обекти. 

Тези забрани се престъпват многократно, особено от по-големите ученици. 

Наказанията варират в широки граници – от забележка до изключване, 

включително и намаление на поведението – в зависимост от контекста.  

В Плевенската девическа гимназия има регистриран случай на подобно 

нарушение  – присъствие на вечеринка. През 1922 г. седем ученички са наказани 

заради посещаване на вечеринка в местния офицерски клуб.  Поведението на 

четири от тях е намалено с една единица, тъй като са танцували с младежи, 

останалите получават мъмрене за това, че изобщо са танцували [ДА – Плевен: 

а.е.37]. В Шуменската девическа гимназия също има провинения от такъв 

характер. В т.нар. “Рапорт върху „Нанчовото” училище за м. Януари 1891 г.” е 

отразено, че ученичката М. Е. от втори клас “за ходене на свадба (един път) и за 

играене на хоро, наказва се с намаляне поведението и на 4, с затвор 2 часа в един 

празничен ден, като и се дава и писмена работа. Директорът ще обяви това и на 

родителите и” [ДА – Шумен, ф.48к: а.е.31]. Посещаването на културни събития с 

развлекателен характер без придружител също е забранено за учениците. Но 

някои от тях, най-вече гимназисти, нарушават забраната. Например през 

учебната 1917/18 г. ученичката от Девическата гимназия в Шумен Д. Б. е 

наказана с намаление на поведението с една единица и мъмрене “за отиване на 

вечерно кино представление” [ДА – Шумен, ф.48к: а.е.20].  Със строго мъмрене и 

намаление на поведението с една единица е наказана ученичката от Девическото 

педагогическо училище в Шумен Е. Д, която, макар и придружена от родителите 

си и по време на коледната ваканция, си е позволила да отиде вечерта на кино, а 

“ходенето на кино вечер е абсолютно забранено” (Протокол № 17/22.04.1937 г.) 

[ДА – Шумен, ф.48к: а.е.57]. 
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5. Намаление на поведението заради нарушаване на забраната за 

употреба на алкохол и тютюнопушене 

Нормативните документи въвеждат забрана на учениците “да пиянствуват 

гдето и да било”. Наказанията за този тип нарушения варират от забележка, 

намаление на оценката на поведението, предупреждение за изключване до 

изключване от училище. В случай, описан в протокол № 50/28.04.1884 г. на 

Мъжкото педагогическо и трикласно училище в Шумен, за скандал на улицата, 

предизвикан от ученик в нетрезво състояние, нарушителят се наказва с 

изключване от училището без право на изпит. Неговите “съучастници” се 

наказват с намаление на поведението. “Учениците, които са били съучастници на 

Д. Л. и тия ученици, които са отсъствували от училището без причина, да се 

накажат чрез снимание бележката на поведението за месец априлий на 2…”[ДА – 

Шумен, ф.605к: а.е.40].  

6. Намаление на поведението заради комплексни провинения 

Много често учениците извършват по няколко провинения от различен 

вид, за което получават по-тежки наказания. Например с една единица се 

намалява поведението на следните ученици от I клас на Първа прогимназия 

“Мариола и Стефан Белчеви” във Велико Търново: Н. П. – “за постоянно 

немирство, за носене на непотребни вещи, с които търгува”; И. И. – “за 

немирство, непослушание и кражба на зарзали и счупен клон”; Р. Р. – “за пеене 

на неприлични песни, говорене неприлични думи, неприлично държане”; а 

ученикът Г. Р. от втори клас остава със средно поведение “за буйство, тормозене 

на другарите си, лъжа, носене на оръжие” [ДА – В.Търново, ф.584к: а.е.14]. 

Оценяването на поведението на учениците не се приема еднозначно. В 

статията си „Как да се оценява успеха и поведението в училище“ И. Маналов 

изразява отрицателното си отношение към утвърдената практика на оценяване на 

ученическото поведение. Според него учителите субективно оценяват 

поведението, като санкционират с по-ниски оценки „здравите, пъргави и буйни 

натури, които представляват по-голяма трудност при възпитанието и причиняват 

повече „главоболия“ на възпитателите [Маналов, 1895 – 96: 684]. При повече 

усилия и тактично ръководство според Маналов те биха били «най-добрите 

ученици». Но учителите предпочитат «кротките, смазани, бледни и усърнали 

деца», които им създават най-малко грижи. Авторът предлага радикално решение 

на проблема за оценяването на поведението на учениците – да  се премахне 

количественото оценяване, а в годишните свидетелства да се вписват само 

нарушенията, които ученикът е извършил през учебната година [Маналов, 1895 – 

96: 684 – 685].  

Г. Петров също коментира тази мярка. Той привежда примери за 

несъобразно спрямо извършеното нарушение от ученика намаляване на 

поведението му – че като дежурен не е изтрил дъската, че си чисти зъбите с 

клечка в час, че задава въпрос извън темата на урока, че се смее в клас, че не е 

извършил възложената домашната работа. Според Петров резултати от това 

наказание няма. Оценката на поведението се е възприемала като важна тогава, 

когато е била резултат от наложени наказания за извършени простъпки. 

„Сумираните наказания определяха поведението, но сега не е така – пише 
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Петров. – Единственото наказание е намаление поведението с 1, 2 и 3 единици“ 

[Петров, 1899 – 1900: 97]. Това според него означава, че учителите не разбират 

същността на наказанието.  

*** 

Прегледът на нормативни документи, литературни източници и архивни 

материали през периода 1878 – 1944 г. насочват към следните изводи: 

 Във всички видове и степени училища се въвежда училищна 

документация, в която се отразяват резултатите от контрола и оценката на 

поведението на учениците. Тези оценки класифицират учениците 

съобразно степента на спазване на правилата и посочват образците за 

подражание (с примерно поведение). Учениците и учителите, с малки 

изключения, не вземат участие при разработването на нормативната уредба 

на училището. Нормите на поведение се налагат отвън; 

 Степените в скалите за оценяване на поведението в различните нормативни 

документи варират от 3 до 6, като най-продължителни периоди са 5 или 6. 

През целия период скалите съдържат качествени оценки, но в повечето 

документи са включени и количествени; 

 Въпреки че намаляване на оценката на поведението не се разглежда като 

наказателна мярка от законотворците, на практика тя се използва като 

такава; 

 В първите документи не се посочват органите, които имат правомощия да 

определят поведението на учениците. По-късно (1901 г.) като такива в 

първоначалното училище се определят учителските съвети, а в средните – 

класните съвети; 

 Няма ясни и точно определени критерии за оценките, което дава 

възможност за субективно намаляване на поведението на учениците; 

 Относителният дял на учениците с намалено поведение е най-малък за 

първоначалното училище и се увеличава в по-горните образователни 

степени; 

 Оценката на поведението на учениците се намалява за различни видове 

нарушения, свързани в поведението им в училище и извън него, с 

отношението им към съучениците и учителите, към училищната и личната 

собственост.   

Оценяването на поведението на учениците се запазва и след разглеждания 

период – през социализма [Витанова, 2015] и отпада след демократичните 

промени. Учителите многократно поставят въпроса за възстановяването му, за да 

си върнат контрола върху учениците чрез него, но съвременната нормативна 

уредба не го предвижда. И с оглед резултатите от отминалите периоди, с право. 

Защото целта на оценяването е промяна на поведението, а не на мотивите и 

ценностите, които го предпоставят. Училището не се насочва към превенция чрез 

подходяща организация и съдържание на обучението и свободното време 

съобразно потребностите и интересите на ученика, а разчита на репресивната си 

мощ, която стоварва върху него при всяко неподчинение. 
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НА НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛНATA ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА 

„ЛИТЕРМЕДИЯ“ – ЧАСТ 1 

 

Владимир Р. Василев 

 

TECHNICAL DETAILS CONCERNING THE CREATION AND 

MAINTANANCE OF THE SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ONLINE 

PLATFORM “LITERMEDIA” – PART 1 

 

Vladimir R. Vasilev 

 

 

ABSTRACT: This paper gives technical details about the process of creation and 

maintenance of the scientific and educational online platform “Litermedia”. It 

includes information concerning the creation of its domain name, logo, database, 

information structure, and other design features. It is explained what were the 

challenges during that complicated process. 

 

KEYWORDS: Litermedia, online platform, domain name, CMS, content 

management system, phpBB, logo, technical maintenance, mkportal 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

1. Въведение 

Уебсайтът на научно-образователната платформа „Литермедия“ е създаден 

от мен, за да обслужва Факултета по хуманитарни науки към Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“. Предварителната техническа 

работа по платформата продължи четири месеца и тя започна да функционира 

пълноценно през лятото на 2009 г. Като отправна точка при планирането и 

създаването на сайта използвах информацията за основните цели на проекта, 

които ми бяха предоставени от ръководството на факултета. Те са както следва: 

 

 Активизиране на научноизследователската дейност на студенти, 

докторанти и преподаватели в хуманитарните специалности; 

 Динамизиране на общуването между специалистите на различни 

образователни равнища (студенти, докторанти, преподаватели) в 

интернет пространството; 

 Стимулиране на научната и художественотворческата работа на 

младите изследователи; 

 Обмен на научни идеи на университетско и междууниверситетско 

(национално и европейско) равнище; 
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 Осигуряване на възможност за бързо оповестяване на резултатите от 

научните изследвания.13 

 

2. Домейн 

Изборът на домейн от първо ниво е донякъде козметичен, но и важен 

въпрос. Винаги е за предпочитане използването на един от оригиналните 7 

домейна, въведени в употреба при старта на масовото използване на интернет. 

Сред тях е .edu, който е предназначен специално за използване от университети и 

други образователни институции, но регистрирането му е сложно и възможно 

само за опериращи в САЩ субекти. Най-популярният домейн от първо ниво е 

.com. Той на практика е един от символите на световната мрежа и се използва за 

всякакви цели, въпреки че при създаването му идеята е била да обозначава 

комерсиални проекти. 

При проверка установих, че домейнът litermedia.com е свободен за 

регистрация и най-логично беше това да се превърне в адреса, чрез който ще 

бъде достъпен порталът „Литермедия“. 

Правото да се използва домейн в областта .com изисква заплащане на 

годишна такса, която през 2022 г. е около 35 лв., а тази сума варира според това 

чрез коя фирма се управлява съответният домейн. При неплащане в срок на тази 

сума достъпът до сайта чрез съответния домейн спира, а ако в гратисния период 

също не постъпи плащане правото за ползване на домейна може да бъде изгубено 

за постоянно, без възможност за възстановяване на достъпа, освен срещу 

заплащането на доста висока сума. През 2021 г. и 2022 г. достъпът до 

„Литермедия“ беше преустановяван за известни периоди от време, поради 

неплащане в срок на таксата за ползване на домейна. 

 

3. Статичен или динамичен сайт 

Едно от първите технически решения, които следва да се направят при 

създаването на даден сайт, е дали той ще е статичен, или динамичен. Според 

плановете на ръководителите на проекта, „Литермедия“ трябваше да 

представлява малък сайт, съставен от няколко страници. Такъв тип сайтове е 

най-логично да бъдат статични заради характеристиките на този тип подход: 

 За функционирането са необходими по-малко сървърни ресурси, отколкото 

консумират динамичните сайтове. Това важи както по отношение на 

разхода на процесорно време и RAM (оперативна памет), така и при 

заеманото дисково пространство. 

 Няма по-сигурни и стабилно работещи сайтове от статичните. 

Компрометирането на сигурността им е толкова трудно, че граничи с 

невъзможното и може да бъде осъществено само при много големи грешки 

от страна на създателя на сайта. 

 Статичните сайтове не се нуждаят от почти никакви технически 

обновявания и ако в тях не се добавя нова информация, могат да бъдат 

                                                           
13 Цели на проекта LiterMedia 
(http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=1) 

http://litermedia.com/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=1
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оставени без надзор години наред, без това да застраши сигурността на 

сървъра, където се намират. 

 Съвременните динамични сайтове се нуждаят от чести обновявания на 

ядрото и постоянен надзор, само за да продължат да функционират 

нормално, дори в тях да не се добавят нови публикации, файлове, текст, 

снимки и друго съдържание. 

След внимателно обмисляне реших, че „Литермедия“ трябва да бъде 

платформа, която се обслужва от динамичен уебсайт. Мотивите за това са 

следните: 

 Характерно за динамичните уебсайтове е, че в тях има вградени 

инструменти, които позволяват бързо и лесно добавяне на големи 

количества информация. Наличието на подобна характеристика увеличава 

вероятността дадена онлайн платформа да бъде използвана по-често и 

трайността й във времето да се увеличи значително. 

 Динамичните сайтове може да са по-трудни за поддръжка, но притежават 

коефициент на полезно действие, който значително надвишава този на 

статичните. 

 

4. Изображения 

Форматът на изображенията, които се използват в „Литермедия“, следва 

възможно най-точно индустриалните стандарти. Логото на сайта е във формат 

.png с прозрачност, който предлага добър баланс между размера на файла, 

качеството на образа и съвместимостта. По-дребните графични елементи, които 

изграждат рамките и други елементи от дизайна, са във формат .gif с 

прозрачност. 

Форматът .gif е най-старият от използваните в сайта и датира от 1987 г. 

Ограничен е само до 256 цвята, но позволява показването на анимации и 

прозрачност. През 1994 г. става ясно, че елементи от .gif са патентовани и 

съществува потенциална опасност от ограничения при софтуера за създаване и 

редактиране на изображения и анимации в този формат. Това води до 

създаването на .png, който, за разлика от .gif позволява използването на повече 

цветове и по-високо качество на изображенията, но не поддържа анимации. 

Поради тази причина .gif остава много популярен и използван към 2022 г. 

Предпочитаният формат за корици на електронни книги и снимки в 

„Литермедия“ е .jpeg. Масовото му използване в интернет датира от 1992 г., 

когато са приети стандартните му спецификации. Ключово при него е високото 

ниво на компресия, което позволява изображения с висока резолюция и много на 

брой цветове да бъдат представяни чрез файлове с малък размер. .jpeg не 

поддържа прозрачност и анимации. 

Към „Литермедия“ е достъпна помощна система за улеснено качване на 

изображения, която позволява на екипа да работи с файлове от трите основни 

формата. Изображенията се качват на сървъра от компютъра на потребителя, а 

след това системата предоставя директен линк, който може да бъде използван 

навсякъде в сайта. Изтриването на ненужни или качени погрешка файлове става 
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чрез FTP или уеббазирания файлов мениджър на cPanel. Максималният допустим 

размер за един файл, който може да бъде качен чрез системата, е 10 мегабайта. 

 
 

5. Лого 

Логото на научно-образователния портал е създадено от мен и не съдържа 

особено оригинална концепция, но изпълнява добре функциите си. Идеята за 

стилизирана графика, напомняща разгърната книга, не е нова и е сравнително 

масово използвана. Под изображението е добавено името на портала, което е 

изписано с помощта на шрифта CyrillicHover, който е създаден през 1992 г. от 

VNLabs. Основната причина за избора на този шрифт е характерното 

представяне на главната буква Л, която бързо се превърна в един от символите на 

„Литермедия“. 

 
6. Видеоклипове 

Философията, възприета по отношение на работата с видеоклипове в 

„Литермедия“, е те да бъдат само вграждани в сайта, но не и директно качвани в 

него, въпреки че има такава техническа възможност. Индустриалните стандарти 

за създаване и управление на уеб -съдържание препоръчват средните и малки 

сайтове да използват външни услуги за хостване и представяне на 

видеосъдържание. Основна причина за това е, че директното качване на файлове 

с видео в основния сайт води до значително увеличаване на използваните 

ресурси и цената на поддръжката. Специализирани услуги от рода на YouTube са 

достъпни безплатно и позволяват съдържанието им да бъде споделяно в други 

сайтове, което премахва нуждата по-малките сайтове да бъдат претоварвани с 

видеосъдържание. Недостатък при използването на външни услуги е, че трябва 

да бъдат спазвани техните правила по отношение на съдържанието, които може и 

да не съвпадат с тези на основния сайт. 
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7. CMS (система за управление на съдържанието) 

Важен етап от създаването на сайта беше изборът на система за управление 

на съдържанието. Според съвременните стандарти за изграждане на динамични 

уебсайтове, като основа се използва CMS14 с отворен код, а след това се 

надгражда необходимата функционалност и се оформя дизайнът. Програмният 

код, който задвижва „Литермедия“, е на основата на две ядра, които работят 

съвместно, за да подсигурят безпроблемната работа на клиентската част, видима 

за потребителите. В основата стои форумната система phpBB, която се използва 

основно за контрол на правата на потребителите, а над нея е порталният CMS 

MKPortal, управляващ всичко останало. 

 
phpBB и MKPortal са системи за управление на съдържание, които могат да 

работят съвместно 

 

8. Блокове 

При MKPortal уебсайтовете са изградени от блокове, които лесно могат да 

бъдат местени, включвани и изключвани. Налице е и функция, улесняваща 

създаването на нови блокове, ако тези, вградени в портала, не са достатъчно 

функционални. Блоковете са разположени в три колони, като лявата и дясната 

могат да бъдат включвани и изключвани според желанието на уебмастъра. В 

началото „Литермедия“ стартира с три колони, но впоследствие дясната беше 

изключена, тъй като съвременните индустриални стандарти при дизайна на 

уебсайтове предполагат наличието на максимум две колони. 

Пример за нов блок, създаден специално за нуждите на „Литермедия“, е 

„Избор на редактора“, който представя ръчно подбрани електронни книги, 

качени в сайта, чрез техните корици, които са линк към страница с метаданни и 

линк за изтегляне. Блокът е вдъхновен от българския видеопортал Vbox7.com, 

където на началната страница имаше рубрика със същото име. 

                                                           
14 CMS е абревиатура на Content Management System (англ.) или система за управление 
на съдържанието. CMS улесняват изграждането на динамични уебсайтове. 
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Блоковете се включват и изключват със слагане и махане на отметка до 

всеки от тях в админ панела. Позицията се определя от цифров параметър, 

който указва тежестта на съответния блок и реда на неговото изобразяване. 

Видимо е, че при дясната колона няма включени блокове и затова тя не се 

показва в сайта. 

 

Създаването на нови блокове става по три начина. Те могат да бъдат 

изградени чрез HTML код, PHP код или в тях да бъде вградена някоя от 

вътрешните страници на сайта. Пример за вече съществуващи вътрешни 

страници са „Контакт“, „За нас“, „Екип“, „Технически изисквания“ и др. 

 
 

 

9. Търсене на информация 

Търсенето на информация в „Литермедия“ е реализирано с помощта на 

външна услуга. То се осъществява чрез вградено под горното меню поле за 

заявки, използващо двигателя на търсачката Google. След въвеждане на ключови 

думи алгоритъмът на Google подбира най-подходящите резултати от сайта и ги 

изобразява под полето за писане. 

Причина за избор на този подход е желанието за използване на най-

доброто решение в областта на търсене на информация, а услугата на Google е 

сред най-напредналите, които са достъпни в световен мащаб. 
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ТВОРЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ НАД ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В 

УЧЕБНИЦИТЕ ЗА І, ІІ И ІІІ КЛАС НА „АНУБИС“ 

 

Габриела Н. Кирова 

 

CREATIVE EXERCISES OVER TEXT TASKS IN THE TEXTBOOKS FOR I, 

II AND III GRADE OF "ANUBIS" 

 

Gabriela N. Kirova 

 

 

ABSTRACT: The educational reform in Bulgaria since 2015 has focused on the 

formation of key competencies in students since primary school. For this purpose, the 

creative exercises on text tasks included in mathematics textbooks play a big role. In 

this article will be presented an author's analysis of the creative exercise on text 

problems in the current textbooks in mathematics for I, II and III grade of the 

publishing house KLET Bulgaria Ltd., brand Anubis. These creative exercises will be 

described in detail by type. Examples of each type of creative exercise from the 

textbooks will be given. Conclusions about this mathematics curriculum will be 

formulat. 

 

KEYWORDS: mathematics, creative exercises, I, II and III grade. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Ползата от творческата работа над текстовите задачи в уроците по 

математика е многоаспектна. Ценен е приносът на тази дейност за овладяване на 

редица знания, умения и похвати на работа сред които са по-доброто разбиране 

същността на текстовата задача, на нейната външна и вътрешна структура; 

усъвършенстване знанията и уменията за подбор на аритметични операции, 

необходими за решаването на задачата; осъществяване на пренос на знания в 

нови, усложнени условия, ориентиране в заобикалящата среда; умения за 

моделиране чрез средствата на математиката на реални ситуации; умения за 

набиране по самостоятелен път на числова информация и използването й 

впоследствие за съставяне и решаване на текстови задачи; стимулиране изявите 

на детската спонтанност и креативността на учениците от началните класове и 

пр. [5][7][9][10]. 

 

Цел на настоящото изследване: 

Да се разработи класификация на видовете творчески упражнения с 

текстови задачи в учебниците по математика за І, ІІ и ІІІ клас на ИК КЛЕТ 

България ООД, марка Анубис. 

Така формулираната цел ще бъде конкретизирана в следните 

изследователски задачи: 
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 Да се анализират действащите учебници по математика за І, ІІ и ІІІ клас на 

ИК КЛЕТ България ООД, марка Анубис във връзка с творческите 

упражнения над текстови задачи; 

 Да се състави класификация на видовете творчески упражнения; 

 Да се приведат примери за изпълнение на отделни видове творчески 

упражнения; 

 Да се изясни целта и предназначението на отделните творчески 

упражнения. 

 

Въз основа на задълбочено проучване на литературата по проблема могат 

да бъдат посочени няколко основни типа (разновидности) на творческа работа 

над текстови задачи (ТЗ). Те са изследвани и препоръчани от редица автори (Б. 

Василева, Ал. Маджаров, А. Манова, Г. Кирова, К. Алексиева, Р. Радев, Т. 

Вълкова, Г. Б. Поляк, А. С. Пчьолко и др.) като средство за усъвършенстване 

уменията на учениците за решаване на задачи, както и за цялостното им 

личностно развитие. Това са най-вече допълване на текстова задача и съставяне 

на текстови задачи от учениците. В разработването на тази тема с най-голям 

принос у нас е А. Манова [12]. 

В съвременните учебници по математика за І – ІV клас вече се срещат 

значителен брой примери от т. нар. творчески упражнения над текстови задачи: 

да се допълни въпрос към даден текст до получаване на текстова задача; да се 

допълнят числови данни и впоследствие да се реши задачата; да се състави 

текстова задача по числови данни от ценоразпис; да се съставят текстови задачи 

от учениците; решаване на текстови задачи по два начина и други [4]. Едно от 

най-новите изследвания по тази тема е на К. Алексиева [13], която прави анализ 

и систематизация на творческите упражнения като елемент на математическите 

задачи в учебниците за началните класове. Наличието на все повече такива 

упражнения в учебниците е много положителна тенденция [11]. 

По-долу ще бъде представена системата от творчески упражнения над 

текстови задачи, отразена в действащите учебници по математика за І, ІІ и ІІІ 

клас на ИК КЛЕТ България ООД, марка Анубис. Творческите упражнения с 

текстови задачи по математика в ІV клас ще бъдат представени и анализирани в 

следваща наша публикация, като анализът ще е в сравнителен план между 

одобрените от МОН и действащи в момента 7 учебника за ІV клас.  

За нуждите на настоящото изследване ще приемем следното определение: 

Творчески упражнения са допълването на елементи, изследването, 

преобразуването и съставянето на текстови задачи по математика в І – ІV 

клас, както и решаването им по повече от един начин от учениците. 

 

Система на творческите упражнения  

Учебник по математика за първи клас [3] 

Стр. 73, зад. 4: (съотнасяне на една текстова задача с два модела на 

решението ѝ)  

Как ще намерим колко лебеди са останали в езерото? 
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Като от броя на всички лебеди извадим броя на лебедите, които са 

отлетели. 

Стр. 103, зад. 5: (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението ѝ) 11 – 6 = 

Пример: На рожден ден има 11 деца. От тях 6 са момичета. Колко са 

момчетата? 

Как ще намерим колко са момчетата? 

Като от броя на всички деца извадим броя на момичетата. 

Стр. 113, зад. 4: (съставяне на текстова задача по модел на решението ѝ) 

Стр. 113, зад. 3: (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина) 

Пример: Ники има 6 червени части ЛЕГО и 8 зелени части ЛЕГО. Колко 

части ЛЕГО общо има Ники? 

Как ще намерим колко части ЛЕГО общо има Ники? 

Като към броя на червените части прибавим броя на зелените части ЛЕГО. 

Стр. 113, зад. 5: (съставяне на текстова задача по дадена тематична област) 

Пример: Майката на Нели купи на пазара 3 кг картофи и 2 кг чушки. Колко 

килограма зеленчуци общо е купила майката на Нели? 

Как ще намерим колко килограма зеленчуци общо е купила на пазара 

майката на Нели? 

Като към килограмите картофи прибавим килограмите чушки. 

Стр. 114, зад. 4: (допълване на въпрос по дадено условие и решение на 

текстова задача) 

Пример: На поляната цъфнаха 18 кокичета и 9 минзухара. С колко повече 

са кокичетата? или С колко по-малко са минзухарите? 

Как ще намерим с колко повече са кокичетата? 

Като от броя на кокичетата извадим броя на минзухарите. 

Как ще намерим с колко по-малко са минзухарите? 

Като от броя на кокичетата извадим броя на минзухарите. 

Стр. 122, зад. 3: (съставяне на текстова задача по ценоразпис)  

Как ще намерим кои варианти от предложените стоки могат да купят 

Виктория и дядо ѝ? 

Като съберем цените на някои от стоките и тези, които са равни на 50 лв. 

или по-малко от 50 лв. те ще могат да купят. 

Пример на решение: - чанта; - портмоне, шал и гривна; - ръкавици и 

парфюм; - ръкавици, колие и обеци и др. 

Стр. 122, зад. 4: (съставяне на текстова задача по данни от ценоразпис)  

Стр. 130, зад. 6: (съставяне на текстова задача по ценоразпис, който се 

попълва от ученика). 

Стр. 123, зад. 2: (изразяване условието на текстова задача чрез схематична 

рисунка)  

Как ще намерим колко съда общо е измила Соня? 

Като към броя на чиниите, които е измила, прибавим броя на чашите. 

Стр. 125, зад. 4: (съставяне на текстова задача по числови данни от касов 

бон)  
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Как ще намерим колко лева трябва да плати бащата на Ники? 

Като съберем парите, платени за мляко, сирене, месо и ябълки. 

Как ще намерим колко ресто са му върнали? 

Като от парите, които е платил, извадим стойността на покупките. 

Стр. 131, зад. 6: (съставяне на текстови задачи по ценоразпис и модел на 

решението) 

Примери: Задачата на Яна – Ролери струват 70 лв. Кецове струват 30 лв. 

Колко лева общо струват ролерите и кецовете? 

Задачата на Огнян – Ролери струват 70 лв. Кецове струват 30 лв. С колко 

лева по-скъпи са ролерите? 

Стр. 137, зад. 8: (допълване на въпрос към дадено условие) 

Пример: Колко лева струва пъзелът, който е купила сестрата на Мирослав? 

Как ще намерим колко лева струва пъзелът? 

Като от цената на книгата извадим 4 лв. 

Стр. 139, зад. 8: (съставяне на текстова задача по числови данни от 

справочно табло)  

Как ще намерим колко чàса е бил спортният празник? 

Като от крайния час, когато свършва награждаването, извадим началния 

час, когато започват състезанията по футбол и народна топка [6][8]. 

Както се вижда, в учебника по математика за първи клас има 14 творчески 

упражнения, които са от 9 вида. Методически целесъобразно би било да се 

предвидят поне по две творчески упражнения от всеки вид, за да може да се 

затвърдят уменията на учениците за работа с тях. Прави впечатление, че не са 

включени някои от най-достъпните за първи клас видове творчески упражнения 

като например съставяне на текстова задача по дадено аритметично действие. 

Учебник по математика за втори клас [2] 

Стр. 15, зад. 1. (подбиране и групиране на въпрос към даден текст до 

получаване на текстова задача) 

Подходящият въпрос към условието е: „Колко диска имат двамата?“ 

Как ще намерим колко диска имат двамата? 

Като към броя на дисковете на Лора прибавим броя на дисковете на 

Стефан. 

Стр. 15, зад. 2. (подбиране и групиране на условие към даден въпрос до 

получаване на текстова задача) 

Подходящото условие е: „Ади има 15 лв. Купува си тетрадка за 7 лв.“ 

Как ще намерим колко лева ѝ остават? 

Като от парите, които е имала, извадим цената на тетрадката, която е 

купила. 

Стр. 15, зад. 3. (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина и числов израз – модел на решението) 

Пример: В една кошница има 8 праскови. До кошницата има още 5 

праскови. Колко праскови има общо? 

Как ще намерим колко праскови има общо? 

Като към броя на прасковите в кошницата прибавим броя на прасковите 

извън кошницата. 
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Стр. 41, зад. 3. (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина и числов израз – модел на решението) 

Стр. 31, зад. 4а). (съставяне на текстова задача по числови данни от 

ценоразпис) 

Как ще намерим колко лева е покупката на Мая? 

Като съберем цените на трите подаръка, които е купила. 

Стр. 31, зад. 4б). (съставяне на текстова задача по числови данни от 

ценоразпис) 

Стр. 32, зад. 3. (съставяне на текстова задача по числови данни от 

предметно-аналитична картина) 

Как ще намерим колко килограма са зеленчуците? 

Като съберем килограмите домати, чушки и моркови. 

Как ще намерим колко килограма са плодовете? 

Като съберем килограмите дюли, сливи и смокини. 

Стр. 41, зад. 2. (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина) 

Стр. 42, зад. 6а). (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина) 

Стр. 42, зад. 6б). (съставяне на текстова задача по предметно-аналитична 

картина) 

Стр. 41, зад. 1. (съставяне на текстова задача по художествена картина) 

Пример: На масата има 6 праскови и 3 круши. Колко плодове общо има на 

масата? 

Стр. 41, зад. 4. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Пример: В един автобус пътували 24 второкласници, а в друг – 23 

второкласници. Колко второкласници общо са пътували в двата автобуса? 

Стр. 41, зад. 5. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Стр. 81, зад. 7. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Стр. 84, зад. 7. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Стр. 41, зад. 6. (съставяне на текстова задача по чертеж) 

Пример: Гого начертал отсечка дълга 10 см. Даяна начертала отсечка с 6 см 

по-дълга. Зори начертала отсечка със 7 см по-къса от отсечката на Даяна. Колко 

сантиметра е дълга отсечката на Зори? 

Стр. 50, зад. 4а) (съставяне на текстови задачи по ценоразпис) 

Пример: Зимни кънки струват 55 лв., а шейна струва 33 лв. С колко лева 

по-скъпи са кънките? 

Как ще намерим с колко лева по-скъпи са кънките? 

Като от цената на кънките извадим цената на шейната. 

Пример: Марина си купила зимни кънки за 55 лв. и шал за 9 лв. Милен си 

купил шейна за 33 лв. С колко лева по-евтина е покупката на Милен? 

Как ще намерим колко лева общо е платила Марина? 
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Като към цената на кънките прибавим цената на шала. 

Как ще намерим с колко лева по-евтина е покупката на Милен? 

Като от парите, които Марина е платила за кънки и шал, извадим парите, 

които Милен е платил за шейна. 

Стр. 58, зад. 3ж). (съставяне на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 59, зад. 5. (съставяне на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 50, зад. 4б) (допълване на въпрос към числови данни и модел на 

решението) 

Пример: С колко лева по-евтина е шейната от зимните кънки? 

Стр. 57, зад. 4. (допълване на въпрос по дадено условие) 

Пример: Колко лева струват зимните кънки? 

Как ще намерим колко лева струват зимните кънки? 

Като от парите, които е платила на касата, извадим парите, които са ѝ 

върнали. 

Как ще намерим колко лева е платила на касата? 

Като съберем стойността на двете банкноти от 50 лв. 

Стр. 82, зад. 5. (допълване на въпрос по дадено условие) 

Стр. 59, зад. 2. (съставяне на текстова задача по съкратен запис) 

Пример: Томи си купил ски за 50 лв. и ски очила за 34 лв. Колко лева е 

платил общо? 

Как ще намерим колко лева е платил общо? 

Като към цената на ските прибавим цената на ски очилата. 

Стр. 59, зад. 3. (съставяне на текстова задача по съкратен запис) 

Стр. 59, зад. 4. (съпоставяне на един модел на текстова задача с два модела 

на съкратен запис) 

Отговор: Съкратен запис а) е на текстовата задача. 

Стр. 60, зад. 5. (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Пример: Колко деца не са получили медали от състезанието? 

Как ще намерим колко деца не са получили медали от състезанието по 

гимнастика? 

Като от броя на всички деца, участвали в състезанието, извадим броя на 

децата, които са получили медали. 

Как ще намерим колко деца общо са участвали в състезанието? 

Като съберем броя на момичетата и броя на момчетата. 

Стр. 68, зад. 3. (съставяне на текстова задача по разписание на влакове) 

Как ще намерим колко чàса е продължило пътуването на всеки от 

влаковете? 

Като от часà, когато е пристигнал влакът, извадим часà, когато е тръгнал. 

Като преброим колко чàса са минали от тръгването до пристигането на 

влака. 

Стр. 71, зад. 4а). (съотнасяне на един модел на текстова задача с два модела 

на решението ѝ) 

Как ще намерим колко струва една химикалка? 

Като разделим общата стойност на химикалките на броя еднакви 

химикалки. 
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Стр. 71, зад. 4б). (съотнасяне на един модел на текстова задача с два 

модела на решението ѝ) 

Стр. 85, зад. 6. (съотнасяне на един модел на текстова задача с два модела 

на решението ѝ) 

Отговор: Вярното решение е на момиченцето. 

Стр. 86, зад. 5. (преобразуване на текстова задача по дадено променено 

решение) 

Пример: Тони имала колекция от 52 картички. Подарила на приятелките си 

3 от тях. Колко картички са ѝ останали? 

Стр. 86, зад. 6. (допълване на числови данни до получаване на текстова 

задача) 

Пример: Алекс сложи в 2 чинии по 5 мандарини. Колко мандарини общо е 

сложила Алекс? 

Как ще намерим колко мандарини общо е сложила Алекс? 

Като умножим броя на чиниите по броя на мандарините в една чиния. 

Стр. 86, зад. 7. (допълване на част от текста включително и въпроса на 

текстова задача или допълване по дадено начало) 

В библиотеката на втори клас има 18 енциклопедии и 14 книжки с 

приказки. От тях децата взели 15 книги. Колко книги са останали в библиотеката 

на втори клас? 

Как ще намерим колко книги са останали в библиотеката на втори клас? 

Като от общия брой книги извадим броя на книгите, които децата са взели. 

Как ще намерим общия брой на книгите в библиотеката на втори клас? 

Като към броя на енциклопедиите прибавим броя на книжките с приказки. 

Стр. 102, зад. 5. (подбиране и групиране на елементи до получаване на 

текстова задача) 

Пример: Ученици набрали 57 кг череши. Разделили ги в 9 щайги по 6 

килограма. Колко килограма череши са останали? 

Как ще намерим колко килограма череши са останали? 

Като от цялото количество череши извадим килограмите череши в 

щайгите. 

Как ще намерим колко килограма череши са сложили в щайгите? 

Като умножим броя на щайгите по килограмите череши в една щайга. 

Стр. 117, зад. 7. (съставяне на текстови задачи по числови данни в таблица) 

Пример: Крепостта Баба вида в гр. Видин била посетена в понеделник от 

17 души сутринта и 24 души следобед. Колко души общо са посетили крепостта 

в понеделник? [6][8]. 

Може да се направи заключение, че творческите упражнения върху 

текстови задачи в учебника по математика за втори клас на ИК КЛЕТ България 

ООД, марка Анубис са много повече, в сравнение с първи клас. Това е обяснимо, 

тъй като второкласниците имат значително повече умения да решават и работят с 

текстови задачи от първокласниците. Общият брой на творческите упражнения е 

35. Те са от 20 различни вида. Включени са творчески упражнения от видовете: 

допълване на елементи, елементарни изследвания, преобразуване, съставяне. 
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Прави впечатление голямото разнообразие в системата на творческите 

упражнения в този анализиран учебник. 

Учебник по математика за трети клас [1] 

Стр. 10, зад. 2. (съпоставяне на един модел на текстова задача с два модела 

на решение) 

Как ще намерим колко жаби живеят в езерото? 

Като към броя на костенурките прибавим 23. 

Отговор: Момчето е решило вярно задачата. 

Стр. 17, зад. 5. (съставяне на текстова задача по схематичен модел) 

Пример: В една щайга имало 4 кг домати, а в друга – 3 пъти повече чушки. 

Колко килограма домати и чушки общо е имало в двете щайги? 

Как ще намерим колко килограма домати и чушки общо е имало в двете 

щайги? 

Като съберем килограмите домати и килограмите чушки. 

Как ще намерим килограмите чушки? 

Като умножим килограмите домати по 3. 

Стр. 17, зад. 6. (преобразуване на текстова задача, така че да съответства на 

схематичен модел) 

Пример: Ясен прочел 53 страници от една книга, а Мая – с 16 страници по-

малко. Колко страници са прочели общо? 

Как ще намерим колко страници е прочела Мая? 

Като от броя на страниците, които е прочел Ясен, извадим 16. 

Как ще намерим колко страници са прочели общо? 

Като към броя на страниците на Ясен прибавим броя на страниците на Яна. 

Стр. 17, зад. 7а). (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Решение: Колко страници е прочела сестра му? 

Стр. 17, зад. 7б). (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Стр. 17, зад. 7в). (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Стр. 30, зад. 6-1. (допълване на въпрос до получаване на текстова задача) 

Пример: С колко чифта дамските обувки са повече от детските? 

Стр. 38, зад. 1б) (съставяне на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Как ще намерим с колко километра разстоянието от София до Варна е по-

голямо от разстоянието от София до Благоевград? 

Като от разстоянието от София до Варна извадим разстоянието от София 

до Благоевград. 

Стр. 38, зад. 1в) (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-1. (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-2. (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-3. (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-4. (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-5. (решаване на текстова задача по пътна карта с разстояния) 

Стр. 38, зад. 2-6. (съставяне на текстова задача по пътна карта с 

разстояния) 
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Пример: Разстоянието от Велико Търново до Севлиево е 45 км. От 

Севлиево до Габрово е 28 км, а от Габрово до Казанлък разстоянието е 48 км. 

Намери колко е разстоянието от Велико Търново до Казанлък през Севлиево. 

Стр. 41, зад. 6а) (решаване на текстови задачи по числови данни за 

разстояния в таблица) 

Стр. 41, зад. 6б) (решаване на текстови задачи по числови данни за 

разстояния в таблица) 

Стр. 41, зад. 6в) (решаване на текстови задачи по числови данни за 

разстояния в таблица) 

Стр. 41, зад. 6г) (решаване на текстови задачи по числови данни за 

разстояния в таблица) 

Стр. 47, зад. 5а-1) (решаване на текстови задачи по данни за разстояния, 

дадени на пътна карта) 

Стр. 47, зад. 5а-2). (решаване на текстови задачи по данни за разстояния, 

дадени на пътна карта) 

Стр. 47, зад. 5б). (решаване на текстови задачи по данни за разстояния, 

дадени на пътна карта) 

Стр. 104, зад. 1-1. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-2. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-3. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-4. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-5. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-6. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-7. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-8. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 1-9. (решаване на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България) 

Стр. 104, зад. 3-3 (съставяне и решаване на текстови задачи по числови 

данни от пътна карта на България) 

Стр. 52, зад. 5а) (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Отговор: Колко работници работят в третия филиал на фирмата? 

Как ще намерим колко работници работят в третия филиал на фирмата? 

Като от броя на всички работници извадим броя на работниците в първия и 

втория филиали на фирмата. 

Как ще намерим колко работници работят в първия и втория филиали на 

фирмата? 
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Като към броя на работниците в първия филиал прибавим броя на 

работниците във втория филиал. 

Стр. 56, зад. 5а). (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Стр. 54, зад. 3б). (преобразуване на текстова задача, така че да се решава с 

две пресмятания) 

Отговор: Колко лева струват двете якета общо? 

Как ще намерим колко лева струват двете якета общо? 

Като към цената на мъжкото яке прибавим цената на дамското яке. 

Стр. 54, зад. 4а). (съпоставяне на един модел на текстова задача с 2 модела 

на схематично онагледяване) 

Отговор: Чертежът отляво отговаря на текстовата задача. 

Стр. 54, зад. 4в). (преобразуване на текстова задача чрез промяна на 

въпроса) 

Отговор: Колко чанти, раници и несесери общо са поръчани за ушиване? 

Как ще намерим колко чанти, раници и несесери общо са поръчани за 

ушиване? 

Като към броя на чантите прибавим броя на раниците и броя на несесерите. 

Стр. 55, зад. 3б). (преобразуване на текстова задача чрез промяна на 

въпроса) 

Стр. 74, зад. 4-2. (преобразуване на текстова задача чрез промяна на 

въпроса) 

Стр. 55, зад. 3-1. (съпоставяне на две текстови задачи с един схематичен 

модел) 

Отговор: Чертежът е и на двете задачи (едната е в права форма другата е в 

косвена форма). 

Стр. 55, зад. 4. (съставяне на текстова задача по схематичен модел) 

Отговор: В един магазин продали 146 гирлянди за елха. Те са с 26 по-малко 

от продадените коледни играчки. Колко гирлянди и играчки за елха общо са 

продали? 

Как ще намерим колко коледни играчки са продали? 

Като към броя на продадените гирлянди прибавим 26. 

Как ще намерим общо колко гирлянди и коледни играчки са продали? 

Като към броя на гирляндите прибавим броя на коледните играчки. 

Стр. 57, зад. 2а). (съставяне и решаване на текстови задачи по ценоразпис) 

Как ще намерим колко лева общо е платила майката на Леа? 

Като към цената на ските прибавим цената на ски обувките и цената на 

зимното яке. 

Стр. 57, зад. 2б). (съставяне и решаване на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 57, зад. 2в). (съставяне и решаване на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 57, зад. 2г). (съставяне и решаване на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 57, зад. 3. (съставяне и решаване на текстови задачи по ценоразпис) 

Стр. 62, зад. 4а). (решаване на текстова задача по числови данни от 

ценоразпис) 

Стр. 62, зад. 4а). (решаване на текстова задача по числови данни от 

ценоразпис) 
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Стр. 57, зад. 4а). (съставяне на елементарни текстови задачи в косвена 

форма по схематичен модел и част от условието) 

Пример: Ски обувки струват 189 лв. Те са с 57 лв. по-скъпи от зимно яке. 

Колко лева струва зимното яке? 

Как ще намерим колко лева струва зимното яке? 

Като от цената на ски обувките извадим 57 лв. 

Пример: Зимни кънки струват 128 лв. Те са със 139 лв. по-евтини от чифт 

ски. 

Колко лева струват ските? 

Как ще намерим колко лева струват ските? 

Като към цената на зимните кънки прибавим 139 лв. 

Стр. 58, зад. 5. (съставяне и решаване на текстова задача по числов израз – 

модел на решението) 

Пример: В зимен курорт настанили 628 българи и с 256 по-малко 

чужденци. Колко българи и чужденци общо са настанили в този курорт? 

Как ще намерим колко чужденци са настанили в курорта? 

Като от броя на българите извадим 256. 

Как ще намерим колко туристи общо са настанили в курорта? 

Като към броя на българите прибавим броя на чужденците. 

Стр. 70, зад. 8. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Стр. 75, зад. 5. (съставяне на текстова задача по числов израз – модел на 

решението) 

Стр. 59, зад. 4а). (допълване на въпрос към даден текст до получаване на 

текстова задача) 

Пример 1: Колко километра са изминали втория ден? 

Как ще намерим колко километра са изминали втория ден? 

Като към километрите, изминати първия ден, прибавим 88 км. 

Пример 2: Колко километра са изминали през третия ден? 

(І начин) 

Как ще намерим колко километра са изминали втория ден? 

Като към километрите, изминати първия ден, прибавим 88 км. 

Как ще намерим колко километра са изминали през втория и третия ден? 

Като от общите километри, изминати за три дни, извадим километрите, 

изминати първия ден. 

Как ще намерим колко километра са изминали през третия ден? 

Като от километрите, изминати втория и третия ден, извадим километрите, 

изминати втория ден. 

(ІІ начин) 

Как ще намерим колко километра са изминали през втория ден? 

Като към километрите, изминати първия ден, прибавим 88 км. 

Как ще намерим колко километра общо са изминали първия и втория ден? 

Като към километрите от първия ден прибавим километрите от втория ден. 

Как ще намерим колко километра са изминали третия ден? 



186 

 

Като от общите километри, изминати с автобуса, извадим километрите, 

изминати първия и втория ден. 

Стр. 68, зад. 4. (допълване на въпрос към даден текст) 

Стр. 61, зад. 5а-1) (откриване на въпрос по числови данни в таблица и 

модел на решението на задачата) 

Отговор: Колко пуловери, ски панталони и ски обувки са продадени в 

спортния магазин за последното тримесечие на 

годината? 

Стр. 61, зад. 5а-2) (откриване на въпрос по числови данни в таблица и 

модел на решението на задачата) 

Стр. 61, зад. 5б). (съставяне на текстова задача по числови данни в таблица 

и числов израз – модел на решението) 

Пример: В спортен магазин за последното тримесечие на годината продали 

526 якета, 435 ски панталони и 358 чифта ски. 

С колко продадените якета са повече от продадените общо ски панталони и 

ски? 

Стр. 61, зад. 5в). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Пример 1: В спортен магазин за последното тримесечие на годината 

продали 526 якета и 279 пуловери. С колко продадените пуловери са по-малко от 

продадените якета? 

Пример 2: В спортен магазин за последното тримесечие на годината 

продали 358 чифта ски и 187 чифта ски обувки. С колко продадените ски са 

повече от продадените ски обувки? 

Стр. 75, зад. 1-1а). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 75, зад. 1-1б). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 75, зад. 1-1в). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 75, зад. 1-1г). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 75, зад. 1-1д). (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 75, зад. 1-3. (съставяне на текстови задачи по числови данни в 

таблица) 

Стр. 87, зад. 6. (съставяне на текстови задачи по числови данни в таблица) 

Стр. 116, зад. 1. (съставяне и решаване на текстови задачи по числови 

данни в таблица) 

Стр. 62, зад. 4в). (допълване на въпрос по дадено условие и числови данни 

от ценоразпис) 

Пример: Цената за ски екипировка за 6 дни на възрастен е 135 лв., а цената 

за дете е 85 лв. Цената за наем за екипировка за сноуборд за 6 дни за възрастен е 

171 лв., а за дете е 150 лв. С колко лева повече струва наемът за ски екипировка и 

екипировка за сноуборд за 6 дни за възрастен, отколкото за дете? 
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Стр. 62, зад. 4г). (допълване на въпрос по дадено условие и числови данни 

от ценоразпис) 

Стр. 75, зад. 1-2. (допълване на въпроси по дадени числови данни в 

таблица) 

Стр. 66, зад. 7-1. (допълване на въпрос по дадено условие и изискване) 

Пример: Колко зайци и кокошки общо отглежда фермерът? 

Стр. 66, зад. 7-2. (съпоставяне на една текстова задача с два числови израза 

– модели на решението) 

Отговор: б) задачата се решава с израза 80 + 80.4 

Стр. 67, зад. 2-2. (съотнасяне на един модел на текстова задача с два 

модела на решение) 

Стр. 75, зад. 6. (допълване на въпрос по дадено условие и решение) 

Пример: С колко лева диванът е по-скъп от креслото? 

Как ще намерим колко лева струва креслото? 

Като намалим цената на дивана 3 пъти. 

Как ще намерим с колко лева диванът е по-скъп от креслото? 

Като от цената на дивана извадим цената на креслото. 

Стр. 104, зад. 3-1. (съставяне на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България и по модел на решението) 

Пример: Колко километра е разстоянието по маршрута Благоевград – 

София – Пловдив – Бургас – Варна? 

Стр. 104, зад. 3-2. (съставяне на текстови задачи по числови данни от пътна 

карта на България и по модел на решението) 

Стр. 116, зад. 2б) (преобразуване на текстова задача: опростяване на 

текстова задача чрез намаляване броя на пресмятанията, с които се решава) 

Пример: В цех за консерви за един ден произвели 630 буркана с грах, 

кисели краставички и лютеница. Консервите с грах и консервите с кисели 

краставички били по 210. Колко са консервите с лютеница? 

Как ще намерим колко общо са консервите с грах и с кисели краставички? 

Като към броя на консервите с грах прибавим броя на консервите с кисели 

краставички (или като умножим броя на консервите по 2). 

Как ще намерим колко са консервите с лютеница? 

Като от общия брой консерви извадим броя на консервите с грах и кисели 

краставички. 

Стр. 116, зад. 6. (съставяне и решаване на текстови задачи по 

самостоятелно събрани числови данни от интернет) 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3% 

D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_ 

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8 

%D1%8F#%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD 

%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86 

%D0%B0 

Пример: На юг България граничи с Гърция и с Турция. Общата дължина на 

южната граница на България е 752 км. От тях границата с Гърция е 493 км, а 
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останалата е границата с Турция. Намери колко километра е южната ни граница 

с Турция [6][8]. 

 

От направения анализ на творческите упражнения върху текстови задачи в 

учебника по математика за трети клас се налага изводът, че техният относителен 

дял нараства значително в сравнение с втори клас. Откриваме общо 77 такива 

упражнения. Те са от общо 30 вида. Съвсем логично и издържано от методическа 

гледна точка е включването на многобройни творчески упражнения от видовете: 

съставяне и решаване на текстови задачи по числови данни в ценоразписи; 

съставяне на текстови задачи по числови данни в таблица; съставяне и решаване 

на текстови задачи по данни за разстояния от пътна карта на България; съставяне 

на текстови задачи по самостоятелно събрани числови данни от интернет 

източници и др. 

В заключение може да се каже, че учебниците по математика за І, ІІ и ІІІ 

клас на ИК КЛЕТ България ООД, марка Анубис съдържат значителен 

относителен дял творчески упражнения над текстови задачи. Тези творчески 

упражнения са от всички групи: допълване на елементи до получаване на 

текстова задача; елементарни изследвания върху текстови задачи, решаване на 

текстови задачи по два начина; преобразуване на текстови задачи; съставяне на 

текстови задачи от учениците. Има известен дисбаланс между упражненията от 

различните групи. При писането на учебници е добре да има повече системност 

относно включването на определен брой от различните групи творчески 

упражнения. Прави впечатление, обаче, че предвидените в анализираните 

учебници по математика за І, ІІ и ІІІ клас творчески упражнения са подходящи и 

адекватни на възрастта на учениците. Техният брой и видово разнообразие 

плавно нарастват от І към ІІІ клас. Констатира се акцентиране на онези видове 

конкретни творчески упражнения, които имат отношение към придобиването на 

трансверсални (преносими) компетентности: съставяне на текстови задачи по 

числови данни в таблици, по ценоразписи, по справочни данни, по пътна карта 

на България, по разписания и пр. 

Предмет на анализ в следващо изследване ще бъдат творческите 

упражнения в одобрените от МОН и използвани в българското училище 

учебници по математика за ІV клас на всичките седем авторски колектива. 
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ACTIVITIES" 

 

Georgi V. Kolev 

 

 

ABSTRACT: This report identifies and analyzes key documents that frame 

students' practical training. They are presented in two groups: European normative 

documents and National normative documents. European regulations include: the 

Europe 2020 Smart, Sustainable and Inclusive Growth Strategy; Communiqué from 

Bucharest - 2012; Communication from the European Commission to the European 

Parliament, the Council of Europe, the European Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions on "European Higher Education in the World". And 

among the national normative documents are: Strategy for the development of higher 

education in the Republic of Bulgaria for the period 2021 - 2030; National 

Development Program: Bulgaria 2020; National Strategy for Research Development - 

2020; Higher Education Act, 1995. The institutional documents of Konstantin 

Preslavski - University of Shumen, whose representative at this conference is the 

author of the report, are also presented in detail. 

 

КEY WORDS: law, strategy, national plan, instruction, curriculum 
 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Създаването на благоприятни условия за младите хора да придобиват нови 

знания и да развиват своите умения и потенциал, което ще проправи пътя към 

бъдеща трудова заетост и ще понижи риска от социално изключване, е от 

съществено значение за стабилното социално-икономическо развитие на 

Европейския съюз. Образованието и обучението, и по-специално – прехода на 

младите хора към пазара на труда и тяхната успешна интеграция в обществото, 

са основен приоритет за Европейския съюз. При изработването и прилагането на 

своите политики Съюзът взема предвид изискванията, свързани с насърчаването 

на високо равнище на образование и обучение. Сред дългосрочните 

стратегически цели на Европейския съюз по отношение на образованието и 

обучението са превръщането на ученето през целия живот и мобилността в 

реалност. 

Европейски нормативни документи  
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Политиката в областта на образованието и обучението е в пряка връзка със 

Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 

2020“. С акцент върху „интелигентния“, „устойчив“ и „приобщаващ“ растеж, 

целите на „Европа 2020“ следва да бъдат постигнати чрез по-ефективни 

инвестиции в образованието, изследванията и иновациите. В нея се заявява, че [7, 

с. 5] „Европа 2020“ предлага три подсилващи се взаимно приоритета: 

интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации.“ Може да се твърди, че тези приоритети не обхващат само 

теоретичната подготовка на студентите, но и тяхната практическа подготовка. В 

отговор на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „Европа 

2020“ е Комюнике от Букурещ – 2012, което най-общо звучи: Да използваме 

потенциала си по най-добрия начин: консолидиране на европейското 

пространство за висше образование [3].  

Също във връзка със Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020“ е Съобщение на Европейската комисия до 

Европейския парламент, Съвета на Европа, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите, относно „Европейското висше 

образование в световен план”. 
В Съобщението се определят основните приоритети за висшето 

образование в Европейския съюз. Програмата е разработена с цел да се даде 

възможност за подобряване на приноса на системите за висше образование за 

целите за растеж, заложени в стратегия „Европа 2020“. Съобщението е 

последвано от два доклада до Европейската комисия през 2013 г. и 2014 г. за 

подобряване на качеството на преподаването и ученето в институциите за висше 

образование в Европа и относно новите методи на преподаване и учене в 

областта на висшето образование. В съобщението се препоръчват: учебни 

програми, включително обучение за изследователите, за да се отговори на 

текущите и бъдещите нужди на пазара чрез прогнози за уменията и растежа, 

както и чрез включването на работодатели и институции на трудовия пазар в 

тяхното разработване и провеждане; използване на нови технологии за по-

ефективни изследователски методи и по-гъвкаво и персонализирано преподаване 

(например електронно учене) [9].  

Национални нормативни документи в областта на висшето 

образование в България действат: Стратегия за развитие на висшето 

образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. [8]; Национална 

програма за развитие: България 2020; Национална стратегия за развитие на 

научните изследвания 2020 [6]; Закон за висшето образование 1995.  

В Стратегията за развитие на висшето образование, основните 

предизвикателства, свързани с динамиката на пазара на труда са: 

„Разминаване между потребностите на пазара на труда и характера на 

получаваната във висшите училища подготовка по отношение, както на знания, 

умения и компетентности, така и необходимостта от създаване на постоянен и 

ефективен механизъм за своевременни промени в учебните планове и програми с 

оглед на динамичния пазар на труда и общественото развитие“ [8, с. 15]. 
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В Стратегията, са посочени силните и слаби страни на състоянието на 

системата на ВО, като се посочва, че в някои висши училищи и професионални 

направления, учебните планове и програми са остарели и необвързани с 

потребностите на пазара на труда [8, с. 35]. 

Целите поставени в Стратегията за развитие на висшето образование до 

2030 г., са свързани с разработване на устойчив механизъм за осъвременяване на 

съществуващите и създаване на нови учебни планове и програми [8], който 

включва осигуряване на засилена практическа подготовка на студентите за 

придобиване на компетентности и качества, търсени на пазара на труда, чрез 

включване в преподаването на специалисти от практиката, покриващи 

предварително определени критерии за квалификация, дуално обучение и 

осигуряване на студентски стажове и практики [8, с. 40]. 

В Стратегията, акцент е поставен и върху изграждане на ефективна връзка 

образование-наука-бизнес, чрез създаване на регулярно актуализиране и 

оптимизиране на учебната документация: анотации, квалификационни 

характеристики, учебни планове и програми на учебните дисциплини в 

съответствие с развитието на научното знание, потребностите на обществото и за 

по-рационално използване на всички ресурси [8, с. 44]. 

От всичко казано дотук, в Стратегията, основните предизвикателства, 

свързани с връзката между висшето образование и потребностите на пазара на 

труда, са: липса на връзка между съдържанието на обучението (учебни планове и 

програми), пазара на труда и практиката иеобходимостта от практическа 

подготовка на студентите в реална работна среда. 

Национална програма за развитие: България 2020. В нея се дават 

основните насоки за развитието на страната ни, като се посочва, че „основните 

предизвикателства пред възможностите за устойчив растеж са свързани със… 

приспособяването на образованието и професионалното обучение към 

изискванията на пазара на труда (по специално уменията, свързани с новите 

технологии), изоставането в областта на науката и иновациите…“ [5, с. 5]. 

В Закона за висшето образование още първите текстове насочват към 

това, че (ЗВО, чл. 2) „Цел на висшето образование е подготовката на 

висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на 

науката и културата“ и че то (ЗВО, чл. 6) „подготвя специалисти, способни да 

развиват и прилагат научни знания в различните области на човешката дейност“ 

[1].  

Институционални документи на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ 

Инструкция за провеждане на професионално-практическата 

подготовка на студентите от специалностите на Шуменския университет. 

Целта е въвеждането на студента в професионална среда при непосредственото 

ръководство на преподавателя. Задачите, които се постигат при професионално-

практическата дейност на студентите са: формиране на способност у студентите 

да се ориентират в практическа среда; формиране на умения за оценка на 

конкретна социална ситуация. В този процес преподавателят: поставя цел, задачи 

и поставя рамките на социалното взаимодействие при практическото занятие, 
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както и стимулира участието на студентите в реалните практически ситуации, а 

студентът: наблюдава, описва и анализира конкретните казуси и предлага свои 

варианти на въздействие в конкретните казуси [2]. 

Учебна програма по Летен практически модул 

През този етап на лятна практика студентите практически имат 

възможност да се запознаят с теоретически познатите центрове и бази за работа. 

Провежда се в следните бази: Дом за деца лишени от родителски грижи 

„Детелина”, Дирекция „Социално подпомагане”, Дом за стари хора „д-р Ст. 

Смядовски”, БЧК, “ДЦДВХУ“- Слънчев лъч и др. Целта е овладяването, 

укрепването и усъвършенстването на професионални умения и личностни 

качества. Запознаване със статута и функциите на институциите, структура, в 

която е реализирана практиката - отдел, сектор, дирекция група и др. 

Студентите трябва: да познават законовата и нормативна уредба, 

регламентираща работата на социалния педагог и социалния работник в 

организации и институции за социално обслужване на населението. След 

завършването на курса се очаква студентите да: умеят да активират 

собствените усилия на деца и лица за решаване на проблеми; да умеят да 

анализират конкретна социална ситуация и да виждат своята роля в нея; да умеят 

да взаимодействат с колеги за решаването на социален проблем [10]. 

Учебна програма по Професионален практикум – I част. 

Предназначението на Професионалния практикум след VІ-ти семестър е 

активно включване в разнообразни форми  на социална работа в социална 

институция. Цел на практикума е практическо реализиране на знанията и 

уменията придобити от студента до шести семестър в конкретна професионална 

среда на социална институция. Задачите на Професионалния практикум след VІ-

ти семестър са: осигуряване на условия и умения за самостоятелно участие и 

реализация на конкретна социална ситуация; реализиране на индивидуално и 

фамилно консултиране. След завършването на курса от студентите се очаква: да 

познават на практика начинът на функциониране на социалните институции, в 

които се провежда професионалният практикум [11]. 

Учебна програма по Професионален практикум – II част. 

Предназначението на Професионалния практикум през VІІ-ми семестър е 

активно  включване в разнообразни форми  на социална работа в социална 

институция; осъществяване на конкретни, практически задачи в рамките на 

институцията, както и да се комбинира теоретичната подготовка с реалностите в 

професионалната практика с цел идентифициране мястото и значимостта на 

социалния работник в  условията на реално време. Цел на практикума е 

практическо реализиране на знанията и уменията придобити от студента до 

седми семестър в конкретна професионална среда на социална институция, а 

целта на този практикум е студентът да решава конкретни  професионални 

казуси. Задачите на Професионалния практикум през VІІ-ми семестър са 

формиране на умения у студента да: поддържа оптимална активност у клиента и 

лична заинтересованост за решаване на проблема; предлага конструктивни, 

ефективни и рационални решения по конкретен случай. След завършването на 

курса от студентите се очаква: да познават на практика начинът на 
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функциониране на социалните институции, в които се провежда 

професионалният практикум; да изградят реални професионални нагласи и 

умения за работа в социалните институции [12]. 

Учебна програма по Преддипломен стаж 

Предназначението на преддипломния стаж е всеки студент от 

специалността да се включи към реалната професионална работа и 

самостоятелно осъществяване на социален процес, на база придобитите знания и 

умения през време на четиригодишния курс на обучение по специалността 

„Социални дейности”. Целта на преддипломния стаж е самостоятелно 

осъществяване на модел за социална работа свързани с конкретни случаи от 

дадена социална институция. Изграждане на действащо работно 

взаимоотношение като планиран процес с очакван резултат. Задачите на 

преддипломния стаж са: разработване, организиране и провеждане на 

традиционен модел за социална работа с конкретен случай; използване и 

реализиране методи и техники за социална работа с конкретен случай. След 

завършването на курса от студентите се очаква: да познават на практика начинът 

на функциониране на социалните институции, в които се провежда 

професионалният практикум [13]. 

В края на практическата подготовка се очаква студентите да развият три 

типа компетентност: Практико-познавателна: Способност за разпознаване и 

правилно дефиниране на конкретен модел, метод, техника на социалната работа, 

когато те биват наблюдавани от студента или той е включен в приложението им; 

познаване на начина на подбиране на конкретни методи и техники в практиката. 

Инструментална: Усвояване и изпробване на приложни техники – за 

установяване на работна връзка с клиент, за оценяване, планиране, интервенция 

и др. [4]. 

Заключение 

От посочените документи е видно, че практическото обучение си поставя 

две основни задачи: Първа задача: Придобиване на базисни практически умения 

относно начините за реализиране на помагащите дейности, на взаимодействието 

с клиентите и тяхното обслужване в институциите за социална работа чрез 

създаване на приложно поле за подготовка на студентите. Втора задача: Като 

интегративна форма за практическо обучение теренната практика по социална 

работа служи за свързване на теоретичните познания с реалната практическа 

среда и дейност, при което се цели формиране на умения за директна работа с 

клиенти и развиване на професионална идентичност на социален работник у 

обучаващите се студенти.  

Конкретизацията на задачите на практиката дава да се формират, в 

обобщен вид, следните знания и умения, които студентите придобиват:  

 Запознаване със статута, нормативната база, основните функции на 

базовата организация и управленските връзки в нея;  

 Формиране на умения за прилагане на нормативната база и водене на 

вътрешноорганизационна документация в пряката работа с клиенти;  
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 Запознаване с методиката и процедурата на извършване на социални 

услуги и помагаща дейност като цяло в конкретна институция за социална 

работа.  

 Овладяване на основните стъпки, действия, умения от методиката на 

социалната работа по индивидуален случай като базисен помагащ метод и 

съобразно спецификата в конкретна институция за социална работа;  

 Развитие на практически умения за използване на методи и техники за 

взаимодействие с клиенти, интервюиране, провеждане на сесии, 

осъществяване на интервенции за подкрепа;  

 Идентифициране и осмисляне на специфичните особености на клиентите 

от различни целеви групи и произтичащите от тях изисквания за социална 

работа посредством наблюдение и активно общуване с тях в практически 

ситуации.  
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ОСОБЕНОСТИ НА ВНИМАНИЕТО ПРИ ДЕЦА С УМСТВЕНА 

ИЗОСТАНАЛОСТ 

 

Гергана К. Събева 

 

FEATURES OF ATTENTION IN CHILDREN WITH OCD 

FEATURES OF ATTENTION IN CHILDREN WITH MENTAL 

RETARDATION 

 

Gergana K. Sabeva 

 

 

ABSTRACT: The mental working capacity of children with special educational 

needs is determined by the type, severity and degree of disability, but in general it is 

reduced. The main condition for successful psychological and pedagogical activity is 

the knowledge of children's features. Improving attention characteristics would 

increase children's working capacity and avoid or reduce their distress. Systematic 

alternation of work and rest, physical and mental load is an important condition for 

achieving better results in the working with these children. 

 

KEY WORDS: attention, children with special educational needs, mental 

retardation. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

на фонд „Научни изследвания”на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

Вниманието има значение за ефективното осъществяване на всяка дейност 

на човека поради своите основни особености като: сила, устойчивост, динамика, 

обем и др. Значението на този феномен в процеса на обучение е съществено в 

различните типове когнитивна дейност, доколкото то и придава избирателен 

характер, а заедно с това я конкретизира и обхваща в голяма степен. То играе 

значителна роля както при възприемането на учебното съдържание, така и при 

неговото осмисляне, запомняне и трансформация. 

Същността на вниманието не се свежда до механичните, съпровождащи 

дейността приспособителни реакции. Неговата същина трябва да се търси в 

избирателния и насочен към обекта характер на психичната дейност. В този 

смисъл причините за възникването на това явление се съдържат в самата личност 

и зависят до голяма степен от нейната развитост, възпитаност и насоченост. 

Последното се определя от спецификата на социалните условия, при които се 

развива и функционира личността, доколкото тя се насочва към онова, което е 

значимо за нея в даден момент. За първите месеци от живота на бебето е 

характерно неволевото внимание, което е база за изграждане на волевото 

внимание. Това се случва след третия месец – период, в който детето започва да 

демонстрира повишена активност по отношение на околната среда. Някои от 

изследователите отбелязват, че с най-висока степен на влияние върху развитието 
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на целенасоченото внимание се очертават интересите и потребностите на детето, 

които са основна движеща сила, мотивираща неговото поведение [2]. 

В психологията се дава следното най-общо определение за вниманието: то 

е целенасоченост и съсредоточеност на психичната дейност върху нейния обект. 

Под насоченост се разбира избирателният характер на дейността върху обект или 

върху определена функция. Съсредоточаването намира израз във вглъбяването в 

относително диференцирана дейност, при което се осъществява абстрахиране, 

отделяне на онези елементи на обективната действителност, които са извън 

дейността. Така вниманието може да се разграничи в относително 

диференцирания психичен процес със своята специфика, както и редица други 

процеси, между които – усещането, възприятието, мисленето и др.  

То се проявява във всички процеси и ги съпътства, благодарение на което 

става възможна съответната дейност. Посредством вниманието, поставяйки в 

центъра на ясното съзнание даден обект или , става възможно чрез абстрахиране 

от средата да се съсредоточи дейността за пълно и детайлно изучаване, схващане 

и оценка на отразителната същност. При липса на възможност за такова 

отразяване в съзнанието, всички нейни предмети и явления биха били в еднаква 

степен обекти на съзнанието, т. е. еднакво неясно отразени в него. От тази гледна 

точка не само познавателната, но и най-елементарната отразителна дейност би 

била невъзможна. 

 Основните свойства на вниманието са: устойчивост, обем, концентрация, 

разпределяемост и превключване.  

Устойчивостта на вниманието се свързва с фактора време, т. е. за какъв 

период от време може да се задържи високо активно и съсредоточено върху 

даден обект. В пряка връзка с посочената характеристика се разглежда и 

концентрацията. При децата с умствена изостаналост трудно се постига както 

устойчивост [3], така и концентрация на вниманието, поради слабото развитие на 

ориентировъчната дейност и липсата на вътрешни стимули, потребности и 

интереси към изучаване на нови обекти и дейности. Колкото обектите са по-

малко, толкова концентрацията на вниманието е по-силна. Отрицателно свойство 

на вниманието е разсеяността. „Характерните проблеми, съпътстващи дефицита 

на вниманието са визуално-пространствени ограничения, слухово преработващи 

проблеми, моторно-двигателни трудности“ [1]. Доста често децата с увреждане 

са вели, отпуснати, разсеяни, като причините за това са различни: налице е силно 

възбудено огнище, пораждащо отрицателна индукция в значителна част на 

кората, умора, невротична симптоматика и др. 

Децата с умствена изостаналост притежават по-стеснен обем на 

вниманието. Те не могат да обхванат повече от два, три обекта едновременно. 

Възприемат и насочват вниманието си към обекти, които са свързани помежду 

си. 

Свойството превключване на вниманието разкрива възможността за 

съзнателно пренасяне на вниманието от един обект към друг. Бързината на 

превключването зависи от:  

 вида на предходната и последващата дейност, като особено трудно е 

превключването от по-силни към по-слаби дразнители; 
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 доколко е интересен обекта или извършваната дейност; 

 навика и възможността за превключване при определени условия. 

Поради отслабените нервни процеси при децата с умствена изостаналост, 

вниманието е неустойчиво, колебливо. Изключително трудно превключват от 

една дейност към друга, което се дължи на патологичната инертност на 

възбуждането и задържането. 

Вниманието на тези деца има формално-механичен характер. Поради това 

качеството на изпълнение за тях остава на заден план и допускат много грешки. 

Според Алексиева: „Един от основните индикатори на дефицита на вниманието е 

забавеното четене. Трудността при четенето е в резултат от проблеми при 

декодирането като: научаването на фонетиката, трудности в свързването на 

букви и срички в думи, пространствени затруднения. Проблемното декодиране и 

последвалото забавено темпо на четене пречат на детето да разбере смисъла на 

прочетеното. В резултат на това текстът трябва да се прочете няколко пъти, за да 

се извлече точната информация“ [1]. Причината е във факта, че смисловото 

кодиране и декодиране се осъществяват по различно време. 

При наличието на слабост и разсеяност на вниманието у децата с умствена 

изостаналост се наблюдават различия в зависимост от своеобразията на 

проявявания дефект: 

 в едни случаи сравнително доброто внимание в началото на работата се 

изменя рязко към края и става подчертано разсеяно и повърхностно. Тук 

става въпрос за бързо настъпване на умствена умора у децата, което води 

до рязко влошаване на вниманието; 

 в други случаи вниманието също се влошава към края на работата, но това 

става постепенно, без резки преходи; 

 при трети случаи се наблюдава цикличност на вниманието. 

Съсредоточеността му през даден период се сменя с подчертана разсеяност 

и слабост. Това негово подобряване и влошаване в процеса на работа 

периодично се повтаря, като към края на извършената работа се влошава. 

Вниманието на тези деца се развива в цялата система на учебно-възпитателна 

работа в училище и извън него. То зависи от следните условия: 

 при всяка дейност, при каквато и да е работа, детето трябва да внимава, т. 

е. да не се разсейва; 

 да се приучат децата да работят и при по-трудни условия, без да отвличат 

вниманието си в резултат на странични дразнители. 

Необходимо е да се предизвика интерес у детето към ученето, като се 

създадат нужните условия за активна самостоятелна дейност. Ученикът трябва да 

се мотивира да бъде внимателен, да се възпита у него чувство на отговорност за 

завършване на започнатата работа, каквито и усилия да са необходими за това. 

Да се възпитава наблюдателност у детето.  

Самият учител също трябва да е внимателен и да не се разсейва. Пълната 

му концентрация е гаранция за добри резултати.  

Поддържането на вниманието може да се постигне и чрез външни 

средства. Учителят изисква от учениците да пазят тишина, да не се занимават със 

странични дейности, да гледат него или това което посочва на дъската, да 
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използва ярки и силни дразнители и т. н. За това и основната задача при 

организиране на урока с цел подобряване на вниманието е:  

 да се увличат учениците в постоянна дейност; 

 да се опрости структурата на урока посредством редукция на учебното 

съдържание; 

 подбиране на разнообразен и систематизиран материал; 

 последователност и плавно преминаване от старото към новото. 

Поддържането в т. н. режим мобилизация се оценява по критерия 

работоспособност, която е различна при всички хора. Признак за нейното 

изчерпване е появата на умора. При умствено изостаналите умората настъпва 

още по-бързо. Това е една от водещите причини за затруднения в обучението. 

За привличане на вниманието при малко интересна, но нужна за учениците 

дейност, учителят е необходимо да прибегне до волеви усилия, чрез съзнателно 

поставени цели. По този начин на преден план изпъква опосредственият интерес, 

интересът от резултата, от целта. 

Навикът на учениците да бъдат организирани, да възприемат това, което 

става в урока, внимателно да следят обясненията на учителя и да изпълняват 

указанията му, не стават изведнъж. Важно условие за това е работата да бъде 

привлекателна, необходима, важна, да има елементи на творчество. По този 

начин се работи по-продължително, ползотворно и учениците не се изморяват. 

В работата с деца с умствена изостаналост могат да бъдат отправени 

следните препоръки към учителя (по A Guide for Teachers, 2001): 

 да използва по-прости думи, за да е сигурен, че детето го разбира; 

 да използва предмети и реални обекти, които детето може да пипне и 

почувства; 

 да показва повече, отколкото да казва; 

 да разделя задачите на по-малки части, дози, порции; 

 да предоставя възможност на детето да работи с различни материали; 

 детето да работи в група с другите деца (по двойки или тройки); 

 да използва верижния модел за работа – детето да изпълнява част от 

задачата, съобразно възможностите си; 

 да поощрява и да оказва помощ на детето при всяка задача; 

 да залага повече повторения и по-дълго време за поставените задачи; 

 да координира работата си със семейството и другите специалисти. 

С тези препоръки далеч не се изчерпват възможностите за работа с тази 

категория деца, но могат да ни насочат в правилната посока при работа с тях. 

Нужно е да създадем такава психологическа нагласа у детето, която да е 

съобразена с индивидуалните му особености и да мобилизира неговото желание 

и воля за качествено изпълнение на възложените му задачи. В процеса на 

обучение и възпитание винаги трябва да се отчитат не само отрицателните, а 

напротив предимно положителните умения на тези деца. Според Мустафа: 

„Много по-добра от поощрението и наказанието е тактиката за зачитане и 

уважение на детската личност. Изслушването на детето за преживените 

затруднения в общуването или неуспехите в дейността води до отслабване на 

завладялото го напрежение“ [8]. Това ще подпомогне до голяма степен и 
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обучението им, защото: „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]. 

Сред новите увлечения следва са се посочи пристрастяването към 

компютрите. В определени случаи тази страст поглъща времето на засегнатото 

лице и то за сметка на основните жизнени ангажименти (напр. проблеми, учене, 

семейство, приятели). 

Усвояването на света и засилването на вниманието се осъществява 

оптимално само когато отбранителният инстинкт не е активизиран, т. е. при 

отсъствие на провокация спрямо него. Тази закономерност е валидна за всички. 

Тя има обаче изключително и решаващо значение при умствената изостаналост; 

доколкото при тях обикновено не се предприемат подходящи мерки за туширане 

на неговата активност. 

В специалната литература е описана една твърде особена, но типична за 

малкото дете реакция – т. нар. „реакция на оживлението”. Тя се изразява в това, 

че детето за първи път се заглежда и заслушва в сигнали и обекти, които 

постъпват от околната среда. Тази реакция може да се тълкува като първа проява 

на ориентировъчност. При нея детето за първи път проявява „интерес” и 

внимание към предмети от действителността, които не са свързани с неговите 

непосредствени жизнени нужди. 

Особено съществено е да се отбележи, че споменатата реакция на 

оживлението произлиза при определени условия. Светът бива „забелязан” от 

детето за първи път, когато е приласкано от майката. То чувства нейната топлина 

и мекота, чува гальовния ѝ глас. Тъкмо по този начин, макар и временно, 

ситуативно, то се отпуска, защото за малко го е изоставило чувството за витална 

застрашеност, която го „преследва” от появяването му на бял свят, от първото 

проплакване. Не без основание някои автори считат, че първото проплакване е 

своеобразен вик на ужасеност от попадането в един неуютен свят, в който дебнат 

опасности. Подобна „позиция” на детето води до това, че постъпващите отвън) 

сигнали провокират напрежения в отбранителния инстинкт. И докато сигналите, 

които не са свързани с жизнените функции, произвеждат тревожност, те не са в 

състояние да произведат ориентировъчност. А тъкмо тя дава началото на т. нар. 

познавателно усвояване на действителността. 

Едно от важните условия за възпитание на вниманието е да се разбира 

значението на интересите. Като развиваме интересите на учениците, ние 

създаваме условие за по-внимателна работа. На основата на опосредствения 

интерес ние можем да развием непосредствен и по този начин да създадем 

условия за подобряване на вниманието.  

Второто общо условие за възпитание на вниманието се корени в 

упражнението. От това колко ученикът се упражнява да внимава и как се 

упражнява, зависи доколко ще развие вниманието си. Към общите условия за 

възпитание на вниманието трябва да отнесем и създаването на благоприятни 

условия за работа. В тясна връзка с това е и изискването правилно да се 
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организира и спазва режимът в живота на детето. Колкото по-добре организиран 

е той, толкова по-лесно ученикът ще се пребори с разсейващите фактори. 

Децата с умствена изостаналост преживяват „Много по-голям 

психологически стрес, тъй като най-често са неправилно оценявани като 

„небрежни, „мързеливи“, „разсеяни“, както от учителите, така и от родителите 

си“ [6]. За да се задържи по-дълго време интересът и вниманието на тези деца 

върху даден предмет или дейност, трябва широко да се използват емоционални и 

нагледни средства, да им се обяснява внимателно и разбираемо, да се 

разнообразява и предварително да се преценява обема на извършваната от тях 

дейност. Продължителната монотонна работа, липсата на интерес към нея, 

многообразието от отвличащи вниманието фактори, лошото осветление и 

хигиена несъмнено водят до дестабилизиране на вниманието и тяхната 

работоспособност.  

Както отбелязва Еюбова: „Децата се развиват с различни темпове, но е от 

изключително значение да бъдат идентифицирани тези, които се отклоняват от 

очакваната и типичната за възрастта траектория на развитие“ [5]. 

При подреждането на седмичната програма следва да се има предвид 

динамиката на дневната и седмичната работоспособност на учениците. Учебните 

предмети, които имат опредено разтоварващ ефект, трябва да се определят в 

часове, в които настъпва умствена преумора, а това са последните часове на деня 

и последните дни на седмицата. Успоредно с това е необходимо редуване на 

различни видове дейности – спорт, музика, труд, учене, почивка, игри и 

забавления. 

Основната задача на учителя относно организирането на вниманието на 

учениците в час по време на урока е: 

 те да бъдат увлечени в постоянна и равномерна дейност; 

 да подобрява и разнообразява материала, който трябва да е добре 

систематизиран; 

 да има постъпателно движение от познатото към непознатото; 

 да има смяна на дейностите и щадящ режим на урок и извънкласните 

дейности.  

Ако е необходимо да се извърши неинтересна или трудна за ученика 

дейност, учителят трябва да подпомага и насочва волевите усилия на учениците 

и да развива волевото внимание. „Необходимо е да търсят иновативни форми на 

работа, които да бъдат адекватни както на новите социални реалности, така и на 

потребностите и интересите на учениците“ [7]. Това налага по-честото 

използване на стимули, поощрения, игрови моменти, които да доведат до по-

висока ефективност на свършената учебна дейност. „Доказала своята 

ефективност, добра практика е използването на информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ)“ [7]. 

„Вниманието трябва да е насочено предимно към удовлетворяване на 

самите желания, интереси и нагласи на учащите се, съобразяване с 

индивидуалните им особености, многообразност на дейностите, доброволност 

при изпълнението им“ [9]. 
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Поради своя интердисциплинарен и многоаспектен характер 

взаимодействието „личност – професия“ е във фокуса на множество търсения и 

пресечна точка на различни подходи. Особен интерес представляват 

изследванията върху личностните особености на изпълнителя като предпоставка 

за успешно извършване на определена дейност. В професиологията има 

утвърдени правила, според които изискванията към личността се извеждат върху 

базата на научно обосновано описание на трудово - професионалната дейност, на 

нейната характеристика и специфичните особености. В психологията на 

управлението един от подходите за анализ на груповата дейност е изследване 

личността на ръководителя. Това изследване се ограничава единствено върху 

личностните особености, взети изолирано от конкретната професионална 

дейност като априорно формулиран набор от качества. Този подход има за 

отправна точка реалната дейност, нейната психологическа структура и 

изисквания, които тя предявява към личността на ръководителя. Съществуват 

две становища по отношение категориалната същност на професионалния труд 

на директора. Според едното педагогическият ръководител не е представител на 

отделна професия, а според другото – поради своите особености и специфика 

ръководството и управлението на учебното заведение следва да се приеме за 

самостоятелна професия (4). 

Обстоятелството, че дейността на педагогическия ръководител няма аналог 

нито в управленската, нито в педагогическата сфера, ни дава основание да се 
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присъединим към мнението, че професионалният труд на директора образува 

самостоятелна професионална област. 

Нейната родова принадлежност е към т. н. „социоикономически“ 

(комуникативни) професии, професии от типа „ човек – човек“, „човек – 

колектив“, тъй като представлява „система от типове и видове социални 

взаимодействия, които имат единна насоченост и определено социално 

съдържание“. 

Същността на тази дейност е управленска, тъй като директорът е 

организатор, ръководител и координатор на всички видове дейност и 

взаимодействия, които се извършват в образователната единица. В най-широк 

смисъл той е централна фигура, която направлява активността на служителите от 

структурата, която управлява за постигане на целите на образователната система 

в България. Този труд се квалифицира като управленско педагогически. Главно 

професионално средство на директора са професионалните взаимодействия 

(неговите комуникации).  Тези взаимодействия са много и разнообразни – с 

педагогическия екип, с работници и административни служители, с родители, с 

МОН, РУО, общински структури, неправителствени организации, медии и др. 

Педагогическото управление е единство на организационно педагогическо 

управление  (на дейности и взаимоотношения) и психолого-педагогическо 

управление (на психически процеси и състояния при усвояване и прилагане на 

социалния опит). 

Организационно-педагогическото управление се осъществява чрез 

целепоставяне и мотивиране на предстоящата дейност, организиране на 

дейността (разпределение на задачите, избор на методи и средства), контрол 

върху протичането на дейността, оценка на резултатите. Съуправлението 

предлага съвместно поставяне на целите, участие в организацията, самоконтрол, 

самооценка. 

Психолого-педагогическото управление включва три групи процеси: 

управление (съуправление) на мотивите, управление (съуправление) на 

процесите на усвояване и приложение на опита и управление (съуправление) на 

резултатите (1). 

Социалните условия диктуват и условията на промяна. Под въздействието 

на обективни социални процеси се изменят и функциите на директорите на ОДЗ 

и ДГ. Новите взаимоотношения на детската градина/училището със социалната 

среда изискват превръщане на директора в мениджър. 

Мениджър (manager от англ.) означава „управляващ, завеждащ, директор, 

стопанин, представител, лице, отговарящо за управлението, обучението на група 

от служители за планиране на тяхната дейност, поставяне на техните цели и 

което да им помогне за тяхното постигане”. 

Директорът мениджър трябва да се справя с планирането, моделирането, 

прогнозирането,  финансирането, оценка и заплащането на труда. Все по-голямо 

значение ще придобиват междуличностните умения – способността и 

готовността да се контактува с хората, това включва умението да се общува с 

училищната общност, лидерски умения, умения за решаване на конфликти, за 

обработка на информация, за вземане на решения в неясна ситуация, за 
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разпределяне на ресурсите, за предприемчивост. Всичко това води до специално 

положение и власт, вследствие на което се формират следните мениджърски 

роли: 

- на фигурант – мотивиране, разпределяне на задълженията и задачите на 

хората, даване на указания; 

- свързваща роля – тя обвързва организацията с околната среда и й 

осигурява нормално и успешно развитие; 

- роля на координиращ; 

- разпространяващ информация; 

- роля на говорител; 

- роля на предприемач; 

- роля на преодоляващ различни ситуации и промени; 

- разпределител на ресурсите – решава къде организацията да насочи 

усилията си – пари, време, ресурси, образование, труд, авторитет; 

- роля на преговарящ – той е цялостна информационна система /ценностна/ 

на организацията. 

За изпълнението на тази роля директорът трябва да притежава определени 

качества – да умее да общува, да има вътрешен природен усет, интуиция, да бъде 

духовно разкрепостен, емоционално отзивчив, да притежава артистичност, да 

бъде конкретен, точен, неразточителен, да умее да поощрява, да дава похвали, 

при нужда да порицава, чувство за мяра и навременност. Най-важното, което 

трябва да има директорът – ръководител, това е умението знанията, които 

притежава, да ги използва навреме, на място, конкретно, полезно. 

Проблемът, какъв да бъде директорът – педагог или мениджър, е бил 

поводът за Р.  Никълсън да разработи своя концепция за училищно управление, 

ролята и функциите на училищния директор. Той развива идеята, че дори 

подборът и назначаването на директорите следва да бъде в тясна връзка с 

функциите, които ще изпълнява директорът и неговите личностни качества – 

възможности, заложби, характер, стил на работа. 

Управленската същност на дейността на директора се определя от факта, 

че той е фигурата, която насочва дейността на колектива към постигане на 

конкретните цели и задачи на учебното заведение. Той е ръководител, 

организатор и координатор на всички видове дейност и взаимодействия, които 

осигуряват цялостно функциониране на детската градина като организация. За да 

осъществи своите многообразни професионални задачи, педагогическият 

ръководител влиза в различни по тип взаимодействия, на различни равнища, с 

различни професионални групи. Те се оформят така: 

- на първо равнище можем да изведем професионалното взаимодействие 

„директор – колектив” (педагози, деца, административно-обслужващ и 

стопанско-обслужващ персонал); 

- на второ равнище може да се посочи взаимодействието „директор – 

обществена среда” (родители, медии, неправителствени организации и 

друга общественост; 

- на трето равнище – „директор – висшестоящи органи на управление и 

институции”. 
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Психологическият анализ на професионалния труд на директора сочи, че 

той изпълнява изключително голям брой и разнообразни професионални задачи. 

Той определя специфичния за всеки служител кръг от задължения. Формулира 

целите за изпълнение в различните сфери на дейност, координира и съгласува 

действията на членовете на целия състав от педагогически работници, учители и 

деца/ученици, проверява и контролира работата на различни равнища, отчита и 

анализира положителните и отрицателните резултати, очертава перспективните 

линии за развитието на всички направления. Това показва, че неговите функции 

са не само от административно и педагогическо, но така също и от стопанско, 

правно, икономическо и т. н. естество.  

Посочените функции могат да се групират в три обединения и 

професионални функции, произтичащи от основните направления в работата на 

директора. Това са: 

- планиране – предвиждане, прогнозиране, целеопределяне, проектиране; 

- организация – реализация, координация, синхронизация, обединяване и 

единно насочване на всички подсистеми в системата детска градина; 

- контрол – проверка, съпоставка със заплануваното, съобразяване на 

общите стратегии в развитието на педагогическия процес, мотивация. 

Основният механизъм на тяхното осъществяване е взаимодействието на 

педагогическия ръководител с вече изброените социални групи: педагози, 

административно-обслужващ и стопанско-обслужващ персонал, ръководители и 

друга общественост, културни и други организации, деца, управляващи и 

ръководни органи и др. Всичко това ни дава основание да обобщим, че по своята 

същност тези функции са социално-психологически. 

В качеството си на мениджър, директорът може да бъде определен като 

човек, който изпълнява ръководна функция чрез специфично поведение. 

Психологическият анализ показва, че той влиза в изключително голям брой 

професионални роли. Така например в един случай той трябва да съвмести 

интересите на няколко учители така, че те да бъдат удовлетворени, без това да се 

отразява неблагоприятно върху успеха от педагогическата работа, в други случаи 

става посредник между учител и деца, между родители и учители. Тези 

многобройни професионални превъплъщения се наричат социални роли. За 

осъществяването на своите многобройни контакти от различен порядък 

директорът на детската градина влиза най-общо в следните социални роли:  

- на разпоредител – тук влизат управленската функция планиране, 

целеопределяне, инициативност и др.; 

- на модератор (посредник) – функции за посредничество и организиране; 

- на експерт – контролна функция: контрол на поведението, текущ контрол 

на протичането на процесите. 

Кардиналният въпрос при оценяване ефективността на педагогическия 

ръководител от психологична гледна точка е как дадена личност съчетава тези 

три професионални роли, до колко гъвкаво преминава от една в друга. 

Притежава ли той наречената ролева подвижност и ситуационна специфичност 

(2). 
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В качеството си на управленец, директорът прилага следните принципи на 

управление: 

Законосъобразност – спазване и прилагане на действащата нормативна 

уредба; 

Демократичност и хуманност на педагогическо взаимодействие; 

Равнопоставеност в отношенията, толерантност, позитивност; 

Партньорство и сътрудничество; 

Прозрачност; 

Отговорност и морал; 

Гъвкавост; 

Ефективност и ефикасност; 

Отчетност; 

Устойчивост на резултатите. 

ЗПУО в България определя директора като „орган за управление и контрол 

на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и 

училищното образование” (5), който осъществява държавната политика в 

областта на образованието и правилната организация на управлението на 

педагогическите кадри, учебно-възпитателния процес и цялостната 

административно - управленска и финансова дейност в училището и детската 

градина“ 

Засилващата се децентрализация на училищното управление предполага 

нови правомощия и отговорности за директора – той вече управлява училищния 

бюджет, подбира и назначава персонала, отчита се пред обществения съвет и 

училищното настоятелство, общината и държавата.  

Директорът като орган, който осъществява непосредственото управление 

на детската градина, следва да може да провежда политика, насочена към 

издигане на неговия престиж и утвърждаването му като институция, 

предоставяща модерно качествено образование. За да прави успешно това, са 

необходими промени в неговия статут, които, от една страна, да създадат 

гаранции, че той притежава необходимите като вид и качество управленски 

знания и умения, а от друга – да осигурят механизми за осъществяване на 

контрол върху неговата дейност (3). 

Успешният ръководител променя управленската среда така, че да може да 

води след себе си целия екип не като подчинени, а като привърженици. Такъв е 

един от успешните профили  на директора на детската градина.  
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДАК  
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ASSESSMENT OF NEEDS INSISTED AUGMENTATIVE AND 

ALTERNATIVE COMMUNICATION (AAC) – A SELECTION OF 

APPROPRIATE MEANS. FUNDAMENTAL PRINCIPLES APPROACHING 

THE IMPLEMENTATION OF AAC 

 

Daniela K. Kirova  

 

 

ABSTRACT: Complex Communication Needs is a category including 

approximately 15 % of worldwide population. It means that all of these people do not 

have skills to communicate verbally and in fact they are not able to take part efficiently 

in every day communication. Therefore very specific and authentic therapeutic 

methods are invented for the sake of these individuals. Although so called 

augmentative and alternative communication could help them to interact with others in 

different accessible and reachable ways, the application of these methods is an 

enormous and responsible challenge.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

„КОМУНИКАЦИЯТА Е ОСНОВНО ЧОВЕШКО ПРАВО!“ 

„Мълчанието на безмълвието никога не е злато. Всички ние трябва да 

общуваме и да се свързваме помежду си – не само по един начин, но и по 

възможно най – много начини. Това е основна човешка потребност, основно 

човешко право. И много повече от това, това е основна човешка сила“ (Michael 

B. Williams). 

Допълващата и алтернативна комуникация (ДАК) е термин, който започва 

да се използва края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век в 

резултат на сътрудничеството между Англия, Канада, Америка и Швеция в 

рамките на международен проект за тежки езикови увреждания. През 1983 

година е основано Международното общество за допълваща и алтернативна 

комуникация (ISAAC). Към момента дружеството работи активно за развитието 

на ДАК, организира обучения, семинари и конференции (Рыскина В., 2016). 
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ДАК е съвкупност от познания, стратегии и технологии, които имат за цел 

да подобрят и увеличат комуникативните способности на хората, които имат 

временни или постоянни трудности с използването на устния и писмения език. 

Използването на жестове, символи, изображения и високотехнологични 

помощни устройства, позволява на човека със затруднения в говора или в 

разбирането му да общува по ефективен начин с останалите, без да бъде 

непрекъснато зависим от близките, които да превеждат неговите мисли и 

желания (Beukelman, 2020). 

Американската асоциация по говорно - езиково и слухово възприятие 

(ASHA) определя ДАК като начин на обучение и ако е възможно за 

компенсиране на постоянни или временни увреждания, които водят до 

ограничения в социалния живот и социалното взаимодействие на лица с 

комплексни комуникативни нужди, с нарушения в разбирането на речта, както 

устната, така и писмената [5]. 

Терминът „допълваща“ означава, че използваните техники нямат за цел да 

заместят думите, а да допълнят, подпомогнат и разширят естествената 

комуникация. Терминът „алтернативна“ се отнася до използването на 

инструменти и похвати като алтернатива на думите: снимки, рисунки, символи, 

жестове и др.  

Изключително важно е да се знае, че ДАК няма за цел да замести 

говоримия език, нито пък пречи на развитието му. Целта е точно обратната – да 

подпомогне и да насърчи развитието на съществуващите комуникативни 

способности, използвайки всички налични средства и канали (Tetzchner, 2006). 

Системите за допълваща и алтернативна комуникация биват: с помощ 

(aided) и без помощ (unaided) (Beukelman, 2020). 

Системите за допълваща и алтернативна комуникация без помощни 

средства включва всички онези средства за комуникация, които се използват без 

чужда помощ или външна намеса. Такива са говоримият език, всички видове 

жестови езици като този на глухонемите, езиковата програма МAKATON и др. 

За тяхното използване се изискват много добри двигателни умения, а 

недостатъкът е, че са трудноразбираеми за необучени комуникационни 

партньори. Групата от системи и програми за ДАК с помощ, от своя страна, 

включва всички онези помощни средства, които представляват физически 

предмети, различни от собственото тяло. С тяхна помощ се съставят фрази, които 

приемат формата на разбираем език. Преимуществото им е, че могат да бъдат 

използвани и от хора с двигателни увреждания. Тези средства могат да бъдат най 

- различни: обикновен лист и химикал, реални предмети или части от предмети 

(колички, играчки, опаковки от любима храна и др.), снимки, изображения или 

символи, организирани в комуникационни табла или комуникационни албуми. 

Обикновено те са на хартиен носител, икономични са и нямат нужда от 

специална поддръжка. Електронните помощни средства могат да бъдат 

нискотехнологични като говорещи бутони, по-сложни гласови комуникатори с 

фиксиран брой клетки или високотехнологични таблети и компютри, които 

могат да бъдат управлявани с ръка, с джойстик, с поглед или чрез сканиране. 

Преимуществото им е, че дават глас на човека, който ги използва, което е много 
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въздействащо за околните и дава допълнителен стимул за използването им. 

Основният недостатък е високата цена, трудоемката поддръжка и нуждата да 

бъдат постоянно презареждани. 

Всеки човек с комуникативни затруднения може да използва само едно или 

комбинация от няколко помощни средства, които да сменя според ситуацията. 

Може да използва например гласов комуникатор в клас и в къщи, за да го чуват 

околните, но на плажа, в банята или на басейн да използва ламинирани символи. 

Всичко зависи от неговите умения и потребности (Beukelman, 2020). 

Von Tetzchner и Martinsen (2000) определят три групи хора, които се 

нуждаят от алтернативна и допълнителна комуникационна система:  

1) Групата на хората с експресивни комуникативни нарушения, т.е. тези, 

които разбират говоримото слово, но не могат да се изразяват правилно чрез 

езика. Трудностите, с които се сблъсква тази група, са постоянни и те се нуждаят 

от алтернативна система за комуникация през цялото време.  

2) Група хора, които се нуждаят от системата за ДАК за определен период 

от време или в определена ситуация. Тази група може да бъде разделена на две 

подгрупи: едната е на хора, които имат нужда от ДАК, поради забавяне в 

развитието или увреждане, а втората – на хора, които се интересуват от 

алтернативна комуникация в конкретна ситуация. За хората с увреждания в 

развитието ДAК е стъпка към функционалното развитие на речта. Хората, които 

използват алтернативна или допълваща комуникация в определени ситуации, 

обикновено могат да говорят, но може да са трудни за разбиране, особено за 

външни лица.  

3) И накрая, третата група се състои от хора, които вероятно никога няма 

да могат да общуват по друг начин, освен чрез алтернативна комуникационна 

система. В този случай помощните средства за комуникация засягат както 

експресивната, така и рецептивната сфера на общуване. Следователно 

партньорите в общуването също трябва да владеят системата за ДАК.  

Диагностика на нуждите от ДАК – избор на правилните средства. 

Диагностиката започва с изясняването и оценяването на индивидуалните 

комуникативни умения и силните и слаби страни в развитието на човека, който е 

потенциален потребител на ДАК. Важно е да се гарантира, че хората, които вече 

използват ДАК, винаги разполагат с най-добрите възможни средства за 

комуникация, съответстващи на техните комуникационни потребности. 

Необходимо е да се разграничи дали използваната комуникационна система ще 

бъде допълваща (за подкрепа) или алтернативна (напълно заместваща липсата на 

реч). В първия случай също така е необходимо да се определи периодът на 

прилагане на допълваща комуникация: временно или през целия живот. Ако 

човекът се нуждае от повече от една система, трябва да се избере коя от тях е най 

– важна за въвеждане първо.  

За изготвяне на индивидуална програма за развитие на комуникативните и 

езиковите умения могат да се използват тестове и въпросници, информация от 

непосредствената среда на потребителя и наблюдение на поведението му. 

Запознаването с дейностите, в които детето или лицето участва ежедневно, също 

дава изключително ценна и точна информация.  
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За оценка нивото на комуникация и избор на средства за допълваща и 

алтернативна комуникация се извършват следните действия:  

- Извършва се наблюдение на детето в различни ситуации: у дома, по време 

на занятия, на индивидуални срещи; 

- Провежда се обсъждане какви комуникационни действия извършва детето 

(осъзнато или неосъзнато) в ежедневието си, по време на игри и при 

общуване с възрастни и връстници; 

- Анализира се какви действия, повтарящи се всеки път (един след друг), 

могат да се приемат за сигнали, съответстващи на някакво желание или 

потребност на детето; 

- Обсъжда се как могат да се затвърдят тези комуникативни действия, да се 

превърнат в осъзнати от детето сигнали; 

- Разглеждат се варианти за използване на помощ за детето от страна на 

възрастния на различни приспособления – комуникативни жилетки, 

албуми, записващи устройства, компютърни програми.  

За избор на подходяща система за ДАК специалистите, съвместно с 

родителите е необходимо да оценят нивото на комуникативно развитие, 

комуникативни особености и възможности на детето или лицето. За тази цел на 

индивидуални срещи със специалиста се изяснява има ли детето или лицето 

желание да осъществи комуникация, как се изразява това негово намерение, в 

какви ситуации се инициира взаимодействие, умее ли да слуша и да поддържа 

диалог с връстници и възрастни. Обсъжда се какви средства за общуване са 

достъпни за детето на този етап. 

Моторните умения на детето са от голямо значение при избора на ДАК. За 

да може детето успешно да усвои алтернативно общуване, то трябва да бъде 

използвано във форма, която то може да овладее. Децата с тежки двигателни 

увреждания могат да използват графични символи, докато езикът на знаците 

изисква добър контрол на движенията на ръцете и по – малко неволеви 

движения.  

Основната медицинска диагноза на детето също може да окаже влияние 

при избора на средства на ДАК. Въпреки че децата с една и съща диагноза могат 

да се развиват по много различен начин и да имат различни умения, наличието 

на тази диагноза може да помогне да се предвиди вероятността за развитие на 

моториката. Например при деца със синдром на Даун често се използват жестове 

в допълнение към вербалната реч, защото те имат достатъчно добри двигателни 

умения, за да овладеят жестовете.  

Когато детето има прогресивни двигателни умения например при 

синдрома на Рет, графичните символи могат да бъдат по- полезни, тъй като 

изискват по-малко двигателни умения и ще останат полезни дори ако детето 

загуби двигателни умения. 

При избора на конкретни средства за ДАК, като жестове и графични 

символи, трябва да се вземе предвид способността на детето да възприема 

образи и движения. В зависимост от индивидуалните особености децата може 

да са по-привлечени от графични изображения или опипване на предмети, 

докато някои деца може да са подходящи за среда, която възпроизвежда 
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синтезирана реч. При избора на комуникация с жестове се взема предвид не 

само способността на детето да възприема, но и двигателната му способност да 

възпроизвежда жестове. Също така е важно да                 се оцени развитието на насочената 

комуникация. Децата, които използват графични символи като инструмент, са 

принудени да фокусират по-голямата част от вниманието си върху самите 

символи, а не върху взаимодействието с партньора в общуването. 

Важен аргумент в полза на избора на конкретна комуникационна система 

може да бъде стандартизацията и популярността на нейното използване в 

дадена страна. Колкото повече хора и специалисти използват дадена система, 

толкова по-вероятно е тя да бъде успешно въведена при дадено дете: по-

вероятно е други институции да подкрепят такава система за комуникация и 

децата в институцията да могат да общуват помежду си,  използвайки системата. 

Например в Руският жестов език в обучението на хората с увреден слух е 

широко разпространен в Русия, за деца с разстройства от аутистичния спектър в 

началния етап на работа най-често се използва системата за размяна на карти 

(PECS). 

Когато факторите, свързани с                                                                                                                  обучението, не показват коя система е най- 

подходяща за дете, трябва да се обърне повече внимание на факторите на 

околната среда, свързани с употребата на ДАК. Основното предимство на 

използването на жестове е, че не е необходимо да носите постоянно със себе си 

инструмент. Жестовете могат да се използват навсякъде и няма страх, че детето 

в един момент ще остане без "език". Когато използва графични средства, детето 

винаги трябва да носи със себе си дъска за комуникация, комуникационен албум 

или комуникационна жилетка. Предимството на графичните начини на 

комуникация е тяхната гъвкавост. Графичните символи са по-лесни за разбиране 

от хора, които не са запознати с тази система за комуникация. 

При избора на технически помощни средства са важни външният вид на 

устройството и неговата функционалност: колко лесно е да се придвижвате и да 

използвате оборудването и колко лесно е да се научите да работите с него. 

Детето може да има няколко помощни средства за комуникация, които да 

използва в различни ситуации: у дома, в училище, на улицата. За деца с 

двигателни увреждания инструментът за комуникация трябва да бъде съобразен 

със способността на детето да го използва самостоятелно и ефективно (вземете 

предвид силата на устройството, лекотата на избор на желания символ, скоростта 

на създаване на съобщението). 

Съществуват два основни метода за използване на помощна комуникация: 

директен избор и сканиране. Изборът на метод на работа зависи от 

двигателните способности на детето. Ако детето е в състояние да посочи 

директно графичен символ без особени усилия, ще бъде избран този метод на 

достъп, тъй като той е най-лесен за използване и скоростта на създаване 

на съобщението е по-висока. Ако детето има големи двигателни затруднения, не 

е достатъчно да се оценява само какво може да прави с ръцете си. Уверете се, че 

детето е в оптимална позиция, преди да изпробвате възможните начини за избор 

на символи. Когато се избере позицията на тялото, трябва систематично да се 
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опитвате да използвате различни превключватели и мишки, като например 

система за контрол с поглед, суитч.  

Сканирането е метод, при който всички възможни отговори се показват 

систематично или от партньора в общуването (сканиране с помощта на 

партньора), или от самото дете с помощта на превключватели. 

Важно е близкото обкръжение на детето: родителите и специалистите, да 

се включат в разбирането на сигналите на детето, способността да се 

изчаква отговор, компетентността и желанието да се използва начинът на 

комуникация, който е достъпен за детето. Включването на родителите в процеса 

на изучаване на системата ДАК дава възможност тя да се използва извън 

класната стая, да се използва в естествената домашна среда на детето и след това 

във всички други ситуации в живота, когато то общува с другите. 

Много хора, които използват алтернативна комуникация, имат нужда от 

нея постоянно и за дълъг период от време. Ако лицето използва помощен 

инструмент, е важно той да бъде на разположение по всяко време. Например за 

децата, които започват да използват системата за споделяне на изображения, е 

обичайно да се създаде албум, който трябва да е на разположение на детето по 

всяко време. Голяма грешка е родителите и специалистите да позволяват на 

детето достъп до инструмента ДАК само в ситуация на активност или когато 

отговаря на въпроси на възрастни. 

Основни принципи на работа по реализация на ДАК – На първо място, 

за да бъде въведена и използвана ДАК успешно, е необходимо да се мисли за 

нея като за втори майчин език. Това означава, че трябва да се използва във 

всеки един момент и контекст от живота на детето, а не само като форма на 

терапия няколко часа седмично. Трябва да бъде използвана у дома, в детската 

градина, в училище, в дневния център, а също и на гости или на почивка. Целта е 

да бъдат предоставени на детето, колкото може повече възможности, за да се учи 

да общува ефективно. Основните принципи на работа по въвеждането на ДАК са: 

1. Принцип на постоянна подкрепа на мотивацията – Обучението за 

използване на различни средства и методи на ДАК най – често е сложна, 

дълга и упорита работа, която изисква постоянно обучение на семейството 

и персонала, работещ с детето, постоянна подкрепа на мотивация и 

интерес, тъй като не винаги системата се възприема лесно и бързо.  

2. Принцип на функционално използване на комуникация – Смисълът на това е 

да се научи детето да използва и прилага ДАК извън класната стая в 

различни житейски ситуации с различни хора.  

3. Принцип на излишък на символи (комбинация от различни комуникационни 

системи – жестове, картини, писменост) – Използването на възможно най-

много допълнителни знаци, символи помага за развитието на абстрактното 

мислене и символичната дейност, като по този начин допринася за 

развитието на разбирането и на вербалната реч.  

4. Принцип „от по-реалното към по-абстрактното“ – При избора на 

средства и методи на ДАК е важно вниманието да е съсредоточено върху 

действителното ниво на развитие на детето, а не върху биологичната му 

възраст. Например използването на графични средства се предшества от 
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използването на реални предмети, играчки. Тогава схемата за използване 

на графични стимули ще изглежда по следния начин:  

- снимка на реален предмет от обкръжението на детето; 

- снимки на този обект; 

- символни картини, представящи абстрактен обект; 

- пиктограми, схематично представяне на даден обект.  

Допълващата и алтернативната комуникация – това са всички начини на 

комуникация, които допълват или заместват речта на хората, които не могат да 

общуват. Основното правило на алтернативната комуникация е: „Човек трябва да 

има възможността да каже каквото иска, по начина и скоростта, с която може“ 

[4]. 

ДАК може да се използва постоянно или временно за заместване на речта 

или да се използва като помощно средство за подобряване владеенето на речта. С 

помощта на ДАК при хората, които имат затруднения с речта или липсва реч, 

може да се подобри качеството на живот, повишава се самочувствието им и 

контролът върху собствения си живот и да им се даде възможност да се чувстват 

равни в обществото.  
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ В РАБОТНАТА СРЕДА 

 

Деница Л. Кюркчийска 

 

SOCIALIZATION IN THE WORKING ENVIRONMENT 

 

Denitsa L. Kyurkchiyska 

 

ABSTRACT: Socialization is a process, in which human individuals have their 

biological prerequisites, gradually master social experience, enter into social relations 

and become a person, who can be realized in the conditions of public life and work 

practice. The period of integrating a new employee or the communication between the 

experienced staff within the departments, it’s really important for the quality of work 

and the personal satisfaction and comfort of people. 

 

KEYWORDS: socialization, adaptation, work environment, companies. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Социумът е една огромна група от хора, които могат да обединят общи 

морални принципи, отношение към света и към себе си. В тази група винаги има 

единна система от ценности и идеологии, еднакви политически и естетически 

възгледи. Те имат една обща територия с определена политическа основа, 

икономически тенденции и организационни въпроси. 

Концепцията за обществото включва различни направления: политически, 

аналитични, етнически, морални и философски. Съществуват твърде много 

компоненти и категории по отношение на това определение. Особеност на всяко 

общество е спазването на най-разнообразните правила, задължения, изисквания. 

Ако член на обществото не иска да се придържа към основите на своята 

социална група, той се сблъсква не само с осъждане и отрицателно отношение 

към себе си, но и със сериозно наказание от по-висшестоящите. 

В исторически план хората от най-ранни времена се опитват да се обединят 

в колкото е възможно по-големи групи. Това се дължи на факта, че за хората от 

древността има много опасности: природни бедствия, диви животни, различни 

болести, човешкия фактор на други общности. Естествено, колкото по-голяма е 

групата от хора, толкова по-трудна е връзката в нея. Трудно е да се организира 

общ живот. Поради това започнаха да се формират първите закони, които би 

трябвало да направят съществуването на хората в обществото не само безопасни, 

но и ефективни и приятни [3]. 

Процесът на социализация е обект на тълкуване от различните науки. 

Всяка една има приоритетни акценти, но общото в отделните интерпретации се 

открива по посока на съдържателния характер на процеса.. Социализацията е 

двуединен, диалектически процес, който включва както усвояване, така и 

натрупване на социален опит и формиране на  ценности, при който се развива и 



219 

 

усъвършенства социално-биологичната природа на човека. Историята на 

човечеството показва, че човекът се отличава от останалата жива природа със 

социалния начин на живот и с произтичащите от това – мислене, труд, култура. 

Неговата човешка същност се заражда, развива и проявява едновременно с 

появата на социума. Социализацията се извършва в социална среда, която е 

създадена и се развива от своя субект човека. Характерът на членовете на всяко 

общество се оформя от нормите, чрез които то функционира. Това е единият от 

двата типа въздействия – нравствените и правните норми на обществото, а 

вторият тип са нецеленасочените, стихийните, при които средата оказва влияние 

върху човека [2]. 

Понятието „социализация” е въведено от Емил Дюркем (1907), за да 

охарактеризира процеса на обобществяване на човека, формирането на 

личността от социалните условия. Той разглежда социализацията като методична 

подготовка на младото поколение за живот в условията на социална солидарност.  

Социализацията се разбира традиционно като процес на интериоризация на 

групова култура (ценности, норми) от членовете на една група. Тя е жизнено 

необходима за обществото. Благодарение на нея то може да съществува и да 

контролира човешкия живот. Ценностите и нормите се интериоризират от 

индивида и благодарение на санкциите (позитивни и негативни) се затвърдяват.  

Социализацията  е  процес на социално взаимодействие, основното 

съдържание на който е предаването и усвояването на социалния опит. Тя е 

обществена (осъществявана от социални институции) и индивидуална 

(индивидът проявява активност на всеки етап) дейност (компоненти, процес, 

резултат) и  самодейност (доколкото се осъществява на основата на вътрешна 

мотивация и творчески, за разлика от регламентираната) по предаване и 

усвояване на социалния опит на човечеството. Под социален опит се разбира 

това, което не се предава чрез генетично наследяване: знания, умения, установки 

(ценностни ориентации). Социалният опит може да е позитивен (култура) и 

негативен (антикултура)  [1]. 

Могат да бъдат дадени множество други определения на социализацията, 

разкриващи различни нейни страни, но по-конкретно в настоящия текст ще се 

представи адаптацията на човека в работната среда.  

Процесът на адаптация е ключов аспект, както при служители с опит, така 

и при новопостъпили. Но този процес е повлиян от множество фактори каквито 

са личностните характеристики и ситуацията на работното място. Това отразява 

актуалността на темата в два аспекта: теоретичен и практически. Теоретичната 

актуалност се изразява в съществуващата научна необходимост да бъде 

продължена работата по изясняване на два вида феномени - психичната 

готовност за адаптация и адаптацията в ситуации на промяна. Практическата 

актуалност се свежда до ясното разбиране на необходимостта от създаване на 

подходи и методики за адаптиране на служители към ситуациите на промяна. 

Това не е само злободневен проблем, а е отправен и към бъдещето [3]. 

Както е известно, процесът на социализация е най-често разглеждан при 

ново- постъпили служители, но той се среща и при служители с опит, които се 

налага да извършват нови за тях дейности. В повечето случаи това изисква 
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промяна в процеса на работа, усвояване на нови познания, промяна в работния 

график, въвеждане на нови програми и стандарти за работа и други. Как ще 

протече социализацията е пряко обусловено както от личностните 

характеристики на служителя, така и от ситуацията, в която той се реализира. 

Известно е, че човек реагира по различен начин на многообразието от ситуации. 

Именно служителите със своите характерови особености придават конкретния 

облик на дадена ситуация. Оттук произтича и фокусът по отношение на 

ситуациите. Според ситуативната парадигма, служителят реализира своите 

действия в съответствие с конкретиката на ситуацията. Настоящата дисертация 

разглежда ситуациите през призмата на структурирана и 

поливариантна/неструктурирана работна ситуация, което представя поведението 

на служителя по отношение на ситуации, които изискват от него определени 

действия и такива ситуации, които му предоставят широк спектър на действие. В 

допълнение на гореизложеното, интерес представляват следните личностни 5 

характеристики: себеефективност, асертивност, ригидност, и локализация на 

контрола и как те влияят върху адаптивните стратегии в работна среда. 

Разглеждат се теоретичните аспекти на психологичната готовност за труд, 

ситуативната парадигма, а именно структурирани и неструктурирани ситуации, 

видове ситуативни подходи за справяне с работните ситуации, както и процесът 

на адаптация, видове и етапи на адаптация. Спрямо различни автори са 

формирани следните подходи за психологична готовност при служители: 

традиционен подход, който разглежда служителя през призмата на неговите 

познания и компетенции [4]. Друг е системогенетичният подход, съгласно който 

е създадена система за регулация в професионалната дейност [5]. Тя 

представлява/формира професионалните качества и компетенции, които се 

необходими за изпълняването на конкретни професионални задължения. 

Концептуалният модел, обединява представените два подхода. Тук се разглежда 

начинът, по който служителят изпълнява своите професионални задължения, а 

психологичната готовност е разгледана като поливариантна структура. 

Следващият подход включва качествата на личността. Според него 

психологичната готовност представлява взетите решения и действията на 

служителя в съответствие с конкретната работна ситуация. Недостатък на този 

подход е, че разглежда психологичната готовност единствено през призмата на 

служителя, но не и от перспективата на фирмената/организационната среда. 

Последният подход е фирменият, който разглежда психологичната готовност 

посредством условията и факторите на работната среда, а именно по какъв начин 

служителят взаимодейства със своите колеги, изискваните поведенчески модели 

в организацията, нормите и ценностите, които задават съответното поведение на 

служителите [3]. 

Социалното взаимодействие на служителя в работна среда представлява 

обмяна на опит, конкуренция, сътрудничество, конфликт, общи цели и други. 

Работната среда е разгледана по-детайлно от перспективата на 

взаимоотношенията между служителите, развитие на личността или ориентация 

към целите, които следва да реализират служителите, и последният компонент 

представлява поддържане на организационния ред и промяна. В допълнение са 
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представени и характеристиките на работната среда като фактор, който повлиява 

процеса на адаптация. Те са следните: формална структура, която съдържа 

установени норми, правила и указания, които уреждат поведението на служителя 

на работното място. В противовес е неформалната структура, която се асоциира с 

неформалните групи, стилове на комуникация между служителите, позиции, 

възгледи и емоции. Обособена е и междинната работна структура, която е 

известна като гъвкава. Характерно за нея е, че служителите са включени във 

взимането на решения, а също така се наблюдава наличие на съгласуваност по 

отношение на предприемане на действия между ръководители и 

служители/подчинени. В работната среда от значение са не само 

професионалните качества на служителя, а и качествата на личността, което е и 

един от основните подходи на изучаване на психологичната готовност [3]. 

Стратегиите за социализация и адаптация, които служителите прилагат в 

работни ситуации могат да бъдат представени според следните три елемента : 1. 

В зависимост от произтичащите изменения: промяна в средата – промяна в 

индивида. В този случай се отчита перспективата на служителя по отношение на 

настъпващите изменения, а именно външна среда (насочени навън) и вътрешна 

среда (насочени навътре). 2. Контакт – избягване, в зависимост от това дали 

служителят е предпочел да участва във възникналата ситуация се наблюдава 

контактно поведение. Съответно е възможно и наличие на избягващо поведение, 

чиято цел е да се предотврати неприятно преживяване. 3. В зависимост от 

процеса на взаимодействие с работната среда активност–пасивност на индивида. 

Характерно за активното поведение е насочеността към осъществяване на 

промени в собственото поведение или в работната среда, а пасивността 

представлява очакване някой друг да реализира промените [3]. 

Въз основа на тези елементи се обособяват следните стратегии за 

адаптация и социализация : 1. Активно изменение на средата (активен, 

контактен, насочен навън), при която служителят се насочва към осъществяване 

на промени в работната среда или колегите, които да съответстват на 

потребностите на променящия. 2. Активно изменение на самия човек. (активен, 

контактен, насочен навътре), а именно осъществяване на 12 промени в 

собственото поведение, като основната цел е то да съответства на условията на 

работната среда или колегите. 3. Изход от средата и търсене на нова (активен, 

избягващ, насочен навън) – служителят търси нова работна среда, която да 

съответства на неговите качества и способности. 4. Избягване на контакта със 

средата и потапяне във вътрешния свят. (активен, избягващ, насочен навътре), 

при която служителят се затваря в своя собствен свят. Тя също представлява 

форма на избягващо поведение. 5. Пасивна репрезентация (пасивен, контактен 

насочен навън), служителят се стреми да отстоява своите възгледи и позиции. 6. 

Пасивно подчинение на условията на средата (пасивен, контактен, насочен 

навътре) е известна още като конформно поведение, тъй като е изцяло пасивна и 

е насочена към съобразяване с условията на работната среда и изискванията на 

колегите.7. Пасивно очакване за външни промени (пасивен, избягващ, насочен 

навън) служителят отлага разрешаването на проблемите и справянето с 

възникналите ситуации за по-късен етап, който той счита за благоприятен. 8. 
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Пасивно очакване за вътрешна промяна (пасивен, избягващ, насочен навътре), 

при която служителят очаква, че на по-късен етап ще възникнат благоприятни 

условия, които да доведат до промени в неговото поведение. 

Външните промени са налице, след развилата се пандемия от 2020 и 

наложилата се рязка смяна в работната среда. Пандемията изпрати хората у дома 

и така отвори нова дискусия. Въпросът обаче не е дали ще ни трябва офис или 

не, а какъв да е той. От една страна, необичайната ситуация потвърди 

безспорната роля на офиса за формирането на корпоративната култура и 

задържането на ценните кадри. Недвусмислено се доказа и неговото значение на 

офиса като място за социализация и кариерно развитие. От друга страна, 

станахме свидетели на здравословната конкуренция на хоум офиса. Днес 

компаниите ще търсят и наемат офиси там, където се предоставят качествени и 

разнообразни услуги за работещите с цел да се изгражда определен тип 

преживяване в работната среда. А това добавя нова роля за специалистите в 

областта на човешките ресурси – сега и занапред именно те ще имат все по-

важен глас относно потребността на служителите от офис и какъв да бъде той, а 

от там и необходимостта за социализация в работна среда [3]. 

Въпреки преминаването към работа от дистанция за голяма част от екипите 

в глобален мащаб наличието на добре оборудвано и приветливо офис 

пространство без съмнение продължава да е предимство и да стимулира работата 

на екипите. Офисът е място за социализация и обмен на идеи. „Възможността да 

се срещаме и контактуваме лично в работна среда допринася за усещането ни за 

принадлежност към една успешна компания“, коментира Екатерина Димова, 

мениджър „Човешки ресурси“ в софтуерна компания Tinqin с бизнес в София, 

Варна и Париж. „За нас е важно да сме гъвкави и да създаваме условия всеки 

един от нас да преценява дали работата в офиса, или от дистанция ще е най-

удобна за него“, посочва тя [3]. 

Компаниите използват офис пространствата, за да увеличат 

ангажираността и удовлетвореността на служителите, но също така и да създават 

реално усещане, че са част от общността на екипа. Така може да се управлява 

продуктивността: по-ангажираните служители са по-продуктивни. С други думи, 

щастливият служител е продуктивен и иновативен, посочват специалистите от 

международната консултантска компания за недвижими имоти 

Cushman&Wakefield. Наред с по-голяма продуктивност офисът може да 

мотивира творчеството. Импровизираното сътрудничество и случайните 

дискусии играят ключова роля за креативността и иновацията, подчертавайки 

необходимостта от офис пространство, допълват още те. Въпросът как се 

чувстваме на работното място става все по-значим. А с това се засилва 

тенденцията офис средата да се развива като екосистема, в която човекът с 

неговите индивидуални потребности и предпочитания определя пулса на живота 

в сградата. Ето защо управлението на офис сградите вече започва да се 

доближава до hospitality индустрията, поне при добрите примери. 

Адаптивността и социализацията на служителя до голяма степен зависи и 

от офисният интериорен дизайн, който се променя, поемайки пътя към повече 

удобство и уют. В общите части на офис сградите се обособяват самостоятелни 
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работни зони с повече възможности за нетуъркинг и работа в неформална среда. 

По този начин офисът следва най-добрите постижения в hospitality сектора, а 

основната цел е да предостави широк набор от услуги и функционалности, които 

позволяват на наемателите да се съсредоточат върху своя бизнес, по-лесно да 

привличат таланти и да градят успешни общности. Важните характеристики в 

съвременните офиси включват безконтактните интеракции, интелигентните 

технологии, свободните пространства, качеството на кетъринга и co-working 

споделената мобилност на екипите. 

„Независимо дали става въпрос за работа от вкъщи или от офиса, 

работното пространство е мястото, което трябва да ни даде уюта, удобствата и 

спокойствието да вършим своята работа, да релаксираме и да общуваме с 

колегите си по най-добрия възможен начин – все фактори, които имат основна 

роля за повишаване на продуктивността и мотивацията ни“, изтъква Екатерина 

Димова. Тя обръща внимание на повишените изисквания към локацията и 

услугите в офис центровете, посочвайки техния избор за свой офис в една от най-

функционалните офис сгради. 

Общуването по време на работа с колега може да предизвика в съзнанието 

асоциация за лентяи по коридорите в офиса и клюкарстване. Тези негативни 

образи обаче не са днешна норма. Социализацията в днешния малък бизнес се 

промени и предимствата са ясни. Хората са по-свързани от всякога, общуват и се 

смесват по нови начини. Високотехнологичните фирми и  предприятия използват 

тези социални процеси, вместо да насочват вниманието към мъмрене и 

наказания. 

Позитивната работна среда е сред най-важните фактори, когато става дума 

за избор на компания – в това всички професионалисти са единодушни. 

Правилната атмосфера в екипа директно рефлектира върху продуктивността, а 

също и върху нивото на вътрешна удовлетвореност за всички в екипа. Един от 

начините за подобряване на работната среда, според източници в интернет 

пространството, са комитети, които се самоуправляват от служителите в 

компанията. Тези активности помагат за изграждане на отборен дух като 

стъпките са лесни, забавни и приятни. Във въпросните организации може да се 

включи всеки служител  без значение от отдела и позицията – те не влияят върху 

функцията му в комитета. Тези занимания дават и възможност за работа с колеги 

от различните департаменти, съответно създават контакти и емоционални 

преживявания. 

Някои фирми в сферата на разработване на  онлайн игрите предлагат идеи 

за по-добра работна среда чрез социализация, като всяка седмица се грижат за 

планирането на най-разнообразни активности в компанията. Посветена на това 

да изгражда едни по-близки отношения между колегите, социалната комисия 

осигурява билети за спортни събития, тематични игри с награди, както и 

забавления като дегустации на вино, круизи и различни турнири. [5] 
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Погледнато от дистанцията на историческото време, периодът на 

професионалното утвърждаване и развитие на проф. Венета Вичева като педагог, 

диригент и университетски преподавател съвпада с тенденциите, свързани с 

развитието на съвременното самодейно хорово изкуство у нас, което заема важно 

национално-културно значение. Създаването на специален хорово-диригентски 

клас при Българската държавна консерватория (по настоящем Музикална 

академия “Проф. Панчо Владигеров”) през 1951 г. от проф. Георги Димитров 

води до формирането на плеяда от талантливи български диригенти, които със 

своето изкуство довеждат българското хорово изпълнителство до нов, по-висок 

етап, гарантиращ бъдещите му успехи. Това са Георги Робев, Захари 

Медникаров, Васил Арнаудов, Лилия Гюлева, Христо Недялков, Кирил 

Стефанов, Марин Чонев, Венета Вичева, Самуил Видас и други. 

Под ръководството на професионално подготвените диригенти и по 

примера на хор „Бодра смяна“ и работата на Бончо Бочев в цялата страна се 

създават и се развиват много първокласни детски и юношески хорове към 

пионерските домове и читалища, развиващи активна културно-концертна 

дейност – Детски Радиохор в София, представителни пионерски хорове в 

Толбухин (днес Добрич), „Бодра песен“ – Шумен, Варненски момчета, Хор 

„Искра“ – Казанлък, „Дунавски вълни“ – Русе, „Детска китка“ – Пловдив и много 

други. Така детското хорово изкуство излиза извън рамките на българското 

училище, но не прекъсва връзките си с него. Успехите се дължат не само на 

професионализма на хоровите диригенти, но и на активната дейност на 

учителите по музика в училищата. В почти всяко училище се създава 

многогласен хор, а учителите получават уменията и знанията за ръководенето на 
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тези състави на провежданите повсеместно курсове  за формиране и развитие на 

диригентските умения на учителите. Това е една от важните мисии на първите 

хорови диригенти в България, получили своето академично образование именно 

в нашата страна – да поддържат училищните хорове на сравнително високо 

изпълнителско ниво, а представителните градски хорове  превръщат в 

своеобразни певчески школи. 

Ярък изразител на тези тенденции е професионалното развитие на проф. 

Венета Вичева, основаващо се  на съчетаването на два основни фактора: 

големият ѝ музикално-изпълнителски опит, натрупан през годините при работата 

й с хоровете „Бодра песен“ и „Родни звуци“, и успешната ѝ музикално-

педагогическа работа в сферата на дирижирането основно със студенти – бъдещи 

педагози по музика.  

В доклад на тема „Творческата атмосфера в репетиционната и концертна 

дейност на детските хорове“, изнесен в 1991 г. по време на конференцията в 

рамките на Националните ученически хорови празници „Добри Войников“, 

Венета Вичева заявява:  

„Ако диригент е спечелил сърцата на хористите си, ако в негово лице те 

виждат любим ръководител, вдъхновен музикант, той запалва в сърцата им 

всеотдайна обич към музиката, към хоровото изкуство. Така възпитани и умело 

въведени в тайните на вокалната музика, тези деца стават завинаги всецяло 

предани хорови изпълнители, компетентни ценители на хоровото изкуство, а 

много често и ръководители на хорови състави“ [4].  

Спокойно можем да заменим думата „диригент“ с „учител“, а „хористи“ – с 

„ученици“ и „студенти“. До името на Венета Вичева, без да сбъркаме, можем да 

поставим всички онези думи и квалификации, които са присъщи на всеки 

духовен лидер и описват професионалния и жизнения ѝ път: учител, педагог, 

преподавател, наставник, ръководител, вдъхновител, диригент. 

През същата 1991 година, в доклад на тема „Професионализмът при 

обучението по музика в педагогическите институти“, изнесен на научно-

практическа конференция на катедра „Музика“ при Педагогическия факултет на 

тогавашния Висш педагогически институт „Константин Преславски“ (от 1995 г. 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“), доц. Вичева, която е 

преподавател по музикални дисциплини и ръководител на катедрата „Музика“, 

пише:  

„Времето, в което живеем, е наситено с емоции, напрежение, вълнения, в 

основата на които е мисълта ни за благоденствието на страната ни. Всички 

чувстваме колко много зависи от нас бъдещето на нацията ни, за което 

определен дял са имали, имат и ще имат преди всичко учителите, в чиито ръце 

са най-малките граждани на страната ни, поколението, което ще даде новия 

облик на България – България, която по нищо не трябва да отстъпва от най-

цивилизованите страни в Европа и света. На тази заветна цел е подчинено 

всяко начинание, всяка мисъл и нейната реализация, всяка нова стъпка, чрез 

която ще се откриват нови непознати параметри в науката и практиката. 

Това важи най-вече за педагогическата дейност, която правилно насочена и 

правилно провеждана с професионално умение и творческа всеотдайност, ще 



227 

 

бъде в основата на създаването на кадърни, знаещи и можещи педагогически 

кадри, така необходими за българското училище, за българската наука и 

култура“ [4]. 

Във всяко действие и мисъл, насочени към образованието и възпитанието 

на децата и студентите, на които проф. Вичева се посвещава през целия си 

живот, ще открием този искрен патос и неизчерпаема енергия, с които тя работи 

неуморно и с учениците си по пиано, и с хористите си, и със студентите и 

колегите си. Въпреки че споделях рамо до рамо нейния жизнен път 23 години, 

едва сега – от позицията на преживяното през годините и при търсенето в 

нейните архиви – регистрирам мащаба на огромния ѝ принос в изграждането и 

възпитанието на личности. Защото всеки, който е отговорил на нейната 

преданост и обич със същото, се е оформил като личност, каквато тя харесваше – 

устремена, професионално подготвена, сърцата и предана.  

Във финалните редове на същия доклад четем:  

„Още по-приятно ми е да съобщя, че от тази учебна година във ВПИ – 

Шумен, започна да функционира нова специалност „Музикална педагогика“. 

Максимумът от 40 студенти е запълнен и специалността вече е факт. 

Радостно е, че живот и здраве след 4 години в детските градини и училищата 

от първи до десети клас ще се влеят млади хора, подготвени за тази толкова 

дефицитна професия – учител по музика. Отново се връщам на най-главното, 

най-сигурното условие за успеха ни в работата със студентите при обучението 

им по музика е професионализмът на преподавателите във всичките му 

аспекти“ [4]. 

Създаването през 1991 година на специалността „Музикална педагогика“ в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ за мен лично е 

съдбовен момент. Имах честта да уча в първия випуск на тази специалност (1991 

– 1995). Още преди това започнах да пея в шуменския смесен хор „Родни звуци“ 

под диригентството на Венета Вичева. Познавах я като диригент на нашия хор, 

но като педагог я опознах през студентските си години. Часовете по хорово 

дирижиране при нея промениха напълно моя живот.  

Венета Вичева има голям принос за създаването и утвърждаването на 

специалността „Музикална педагогика“. Още в първите учебни години тя успя да 

привлече забележителни преподаватели, изтъкнати специалисти по музикалните 

учебни дисциплини, сред които доц. д-р Киприана Беливанова (История на 

музиката), проф. д.изк. Пенчо Стоянов (Музикален анализ), проф. д-р Евгений 

Аврамов (Хармония), д-р (днес проф. д.изк.) Милена Божикова (Полифония), 

проф. д.изк. Божидар Абрашев (Оркестрация и инструментознание), проф. 

Манол Тодоров (Български музикален фолклор). От тях аз и моите колеги 

състуденти имахме честта да се учим. 

Неизброими са нещата, които съм научила за толкова години от проф. 

Венета Вичева. Независимо дали тя работеше със студенти, или с хористи от 

смесения хор „Родни звуци“, или с децата от „Бодра песен“ – беше 

безкомпромисна. Обичаше да казва: „или ще правим голямо изкуство, или да си 

вземаме шапките“. От нея разбрах какво означават думите: „компромис в 

изкуството не бива да се допуска“.  
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Тя ме научи:  

 • да бъда в репетиционната зала първа, преди хористите, и да си тръгвам 

последна;  

 • да не пропускам нито една репетиция, дори и когато има само един 

хорист в залата;  

 • да работя с децата с любов и да изисквам много от тях, защото, когато са 

спечелени за каузата на хорово изкуство, те са способни да дадат всичко от 

себе си;  

 • да имам червило и винаги да бъда пример за хористите, както с 

действията си, така и с визията си;  

 • да подбирам и подреждам репертоара в концертната програма така, че да 

не бъдем скучни за публиката, да избирам ефектни песни (особено важен 

момент в работата с хор), защото има много добри хорове и диригенти, 

които с еднообразна програма могат да загубят всяка публика – и 

любителска, и професионална; 

 • да вая фрази, да откривам смисъла в текста на песента, да работя 

безотказно по следване на прозодията в текста; 

 • да съм деликатна в отношенията с всички хора и специално с хористите, 

да бъда търпелива в моменти на трудности в репетицията – за такива 

моменти тя казваше: „брой до 10“. 

Много, много мога да разказвам. Но в основата на всичко си остава 

всеотдайността и обичта, предаността към музиката и хорово изкуство. 

* * * 

Към хората, с които общуваше ежедневно, Венета Вичева се отнасяше 

приятелски, грижовно, и с уважение, и с благодарност. Успяваше да убеди 

всички, че пътят към съвършенството няма край и по него трябва да се върви 

всеки ден. И всички вървяхме до нея! И днес са хиляди хората, които в сърцето 

си имат кътче с любов за нея. В настоящата статия ще ви срещна с част от тях – с 

хора, в чиято съдба определяща, съдбовна роля заема проф. Венета Вичева. 

Ивелина Казанджиева 
В 1962 година вестник „Коларовградска борба“ публикува статия за 

работата на Венета Вичева като преподавател по пиано в шуменската детска 

музикална школа:  

„Често пешеходците по улица „Димитър Благоев“ в Коларовград [в 

периода 1950 – 1966 г. град Шумен е преименуван на Коларовград, бел. авт.] се 

ослушват и вдигат поглед към бялата двуетажна сграда, от която долитат 

мелодии от цигулка, акордеон и пиано. В тази сграда е детската музикална 

школа. ... Търпеливо и настойчиво Вичева води занятията си. Тя никога не си 

скъпи труда за повтаряне на сложни и трудни за изпълнения места. Два пъти 

по половин час Вичева обучава двадесет и шест деца от най-различна възраст. – 

Най-голяма награда за мен е да виждам как с всеки урок учениците ми растат. 

Човек не може да не изпитва гордост, когато има ученици с богат музикален 

усет като Ивелина Казанджиева, Силвия Маркарян – разказва Вичева и ръката ѝ 

гали белите клавиши на пианото“ [10]. 
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Ивелина Казанджиева е родена през 1951 г. в Шумен. Тя е една от първите 

ученички на Венета Вичева по пиано и скоро след това става първия 

акомпанятор на хор „Бодра песен“. Днес тя е уважаван пианист и брилянтен 

акомпанятор. Нейният творчески път започва в родния ѝ град като ученичка по 

пиано на Венета Вичева. Участието като хористка в хор „Бодра песен“ 

предопределя съдбата ѝ на изключително успешен акомпанятор. Само на 13-

годишна възраст, Ивелина Казанджиева акомпанира за първи път на 

прохождащия шуменски детски хор, за да продължи да бъде „дясната ръка“ на 

Венета Вичева в забележителното израстване на състава, спомагайки за 

успешните концертни изяви на хора в редица национални и международни 

хорови фестивали и конкурси.   

Ивелина Казанджиева завършва Българската държавна консерватория 

(днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“) – София с 

майсторски клас по пиано при проф. Галунка Белчева и специализация по 

клавирен съпровод при проф. Савка Шопова-Маркова. В 1975 г. започва работа в 

Българската държавна консерватория като асистент на проф. Шопова-Маркова 

по клавирен съпровод. От 1977 г. е пианист акомпанятор в катедра „Цигулка“ 

(днес катедра „Струнни инструменти“) на консерваторията, а от 1985 г. 

преподава клавирен съпровод в Софийското музикално училище (днес 

Национално музикално училище „Любомир Пипков“ – София). В продължение 

на дълги години Ивелина Казанджиева е акомпанятор в майсторски класове за 

цигулари в Австрия (Виена и Залцбург) и в редица международни 

инструментални конкурси. Удостоявана е осем пъти с  диплом за най-добър 

клавирен съпровод от международния конкурс за цигулари „Коциян“ – Чехия. В 

1992 г. провежда майсторски клас по клавирен съпровод и свирене на прима 

виста в Малта [7].  

Развива активна концертна дейност предимно като камерен изпълнител в 

почти всички европейски страни и няколкократно в Япония, осъществява 

многобройни записи с български изпълнители. За своя висок професионализъм е 

отличена с многобройни  награди  „За високо художествен акомпанимент“ от 

наши и международни конкурси. Удостоена е с високите награди „Златна лира“, 

„Кристална лира“, „Кристално огърлие“ и званието „Педагог на 2013 година“ на 

Съюза на българските музикални и танцови дейци. Получава и най-високото 

отличие на Министерството на културата на Република България – почетния знак 

„Златен век“ за изключителен принос към българската култура. 

За ролята на Венета Вичева в живота ѝ, Ивелина Казанджиева разказва: 

„Моята първа среща с госпожа Венета Вичева беше, когато бях ученичка 

в VI клас. Директорът на Детската музикална школа в Шумен ме представи на 

моята нова учителка по пиано – г-жа Вичева и в един много приятелски 

разговор тя ме помоли да разкажа откога свиря, мога ли нещо да изсвиря в 

момента, има ли някой вкъщи, който е музикант. Тя умееше да предразположи 

всеки, с когото контактува – ведър поглед, усмихната, дружелюбна. В моето 

семейство няма музиканти, моите родители бяха доста резервирани относно 

моето детско желание да свиря на пиано, а и нямахме пиано в къщи – аз ходех 

да свиря в дома на съседите. Г-жа Вичева поддържаше непрекъснат контакт с 
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моите родители и настояваше да ми купят пиано. Тя явно виждаше потенциал 

в мен, очакваше от мен добри резултати, но това не става без инструмент 

вкъщи. Най-накрая майка ми използва едно отсъствие на баща ми, изтегли заем 

и аз получих един прекрасен Цимерман. Когато баща ми се върна и видя 

пианото, вкъщи се разрази голям скандал (ние бяхме бедни хора), а аз избягах на 

двора. Но авторитетът на моята учителка по пиано ме спаси.  

Така започнах да работя по-сериозно. Г-жа Вичева ме насърчи да се 

подготвя за конкурс и аз се явих на националния конкурс „Светослав 

Обретенов“ в Провадия. Получих I награда в моята група, а г-жа Вичева беше 

много горда, че още в началото на нейната работа в Шумен, неин ученик 

получава първа награда от конкурс. Това обаче, което окончателно определи 

моя избор да стана  пианист, беше участието ми в  хор „Бодра песен“.  

Невероятна атмосфера цареше там! Ние се учехме както да пеем, така и 

на много други неща. За дисциплината г-жа Вичева беше непримирима – шум, 

случайни приказки, закъснения за репетиции, да не говорим за ненаучена партия, 

бяха невъзможни в нашия хор. Научи ни на работоспособност и издържливост. 

Понякога репетициите не свършваха точно навреме, защото докато не се 

постигнеше търсения резултат, репетицията не свършваше. Учехме се как да 

се обличаме, как да се държим на репетиции, на сцена, на турне – това беше 

една истинска школа за естетическо възпитание.  

Когато в 1964 г. започнахме общи репетиции, все още нямахме пианист. И 

един прекрасен ден, на една обща репетиция, както си пеех във втори глас, г-жа 

Вичева ме покани да сляза долу при рояла и да изсвиря акомпанимента на една 

песен, която разучавахме, за да чуем как песента звучи с пиано. Никога няма да 

забравя този момент, той определи моя път в музиката и в живота. Аз бях на 

13 години, никога не бях свирила на прима виста, тогава дори не съм знаела 

какво е това. Песента беше „Песен за мечтата“ от Иван Маринов (мисля): 

„Двама смели пионери снощи тръгнаха на път“. За мое голямо учудване 

изсвирих песента, децата от хора ми изръкопляскаха, а аз получих нотите на 

всички акомпанименти на хора от също приятно изненаданата Венета Вичева и 

трябваше да ги занеса научени още на следващия урок по пиано.  

Така започна моята акомпаняторска кариера. Първи концерт с хора на 18 

май 1965 година в Шумен, първи републикански фестивал на 25 юни 1966 година 

в Габрово, където „Бодра песен“ спечели званието „Национален първенец“, а аз 

получих първата си награда като акомпанятор „За най-добър акомпанимент“ 

на 15 години. От 1967 г. започнаха записите в Националното радио. 

Родителите ми не ме пуснаха да отида да уча в музикално училище и аз останах 

в Шумен. Започнах да работя в хор „Родни звуци“ през периода, докато учех във 

втора гимназия. Така пътят ми към музикалното изкуство беше отворен. 

Концерти, турнета .... 

За втори път г-жа Вичева имаше важна роля в моя живот, когато 

кандидатствах в Музикалната академия, която тогава се наричаше Българска 

държавна консерватория. Мечтата на моя баща беше да стана инженер (бях 

много добра ученичка) и аз отидох през априлската ваканция в София за 

кандидат-студентски курс по математика. Но моята учителка Венета Вичева 
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уреди да отида и на един урок при професор от Музикалната академия, защото 

ние тайно се готвехме да кандидатствам с пиано в Инструменталния 

факултет. Проф. Лили Атанасова ме чу и каза, че съм напълно готова и мога да 

кандидатствам, а г-жа Вичева беше много горда с мен. Приеха ме и в Машинно-

електротехническия институт, и в Музикалната академия – естествено, аз 

избрах музиката. Така окончателно сбъднах своята мечта да се занимавам 

професионално с музика.  

Никога няма да забравя тези първи стъпки в музиката, възпитанието, 

подкрепата, която ми даде моята учителка по пиано, готовността ѝ да ми 

помогне, вярата, че мога. Имах невероятния шанс да съм нейна ученичка, да 

получа нейната подкрепа, да работя с хор. А докосването до музиката в един 

детски хор дава на децата невероятния шанс да потънат в един друг свят на 

мечти, които понякога стават реалност. Децата стават по-добри, научават 

се как да работят, как да разпределят времето си, навлизат в един красив 

въображаем свят, което ги прави по-различни. Това се случи и с мен 

благодарение на такъв невероятен човек като проф. Венета Вичева. Радвам се, 

че тя успя като професор в Шуменския университет да предаде своя опит на 

младите студенти. Ярък пример за приемственост е работата с хор „Бодра 

песен“ на г-жа Деница Узунова – достоен продължител на школата Венета 

Вичева. Това са новите будители на България и ние трябва да сме горди че ги 

има“ [6]. 

Боряна Величкова 

Боряна Величкова e родена през 1977 г. в град Шумен в семейство на 

музиканти. Като дете учи пиано при Венета Вичева и овладява вокалното 

изкуство в сопрановата партия на детския хор „Бодра песен“ – Шумен. Висше 

музикалното образование получава в Академията за музикално и танцово 

изкуство в гр. Пловдив (днес Академия за музикално, танцово и изобразително 

изкуство „Проф. Асен Диамандиев“). Там учи дирижиране при доц. Крикор 

Четинян и пее в прочутия му дамски хор. В Пловдив усъвършенства владеенето 

на пианото при прочутата пианистка проф. Роксана Богданова (също от Шумен). 

От 2004 г. Боряна Величкова живее в Берлин, където работи като хоров 

диригент, клавирен и вокален педагог. В Берлин създава четири български хора:  

 • Български православен хор Берлин, Bulgarischer Orthodoxer Chor Berlin e. 

V., смесен хор за православна църковна музика и български фолклор, 

основан в 2004 г. (bochorberlin.de/de/) 

 • Български гласове Берлин, Bulgarian Voices Berlin e. V., женски 

фолклорен хор, основан в 2009 г. (bulgarianvoicesberlin.de)  

 • Български детски хор „Шарена гайда“ Берлин, Bulgarischer Kinderchor 

Sharena Gayda Berlin, детски хор за народни песни, поп и рок музика, 

основан в 2016 г. (bochorberlin.de/de/sharena-gayda-berlin-kinderchor)  

 • BulCanto, хоров проект, създаден в 2019 г., обединяващ хористи от 

Български православен хор Берлин и Bulgarian Voices Berlin. 

В нейните хорове, освен българи, участват и хористи от различни други 

националности, живеещи в Берлин. Това, което ги обединява, е любовта към 

българския фолклор. Във фолклорния хор Bulgarian Voices Berlin пеят жени и 
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девойки, които с изключителни вокални умения изпълняват едни от най-

сложните хорови обработки на български народни песни от Красимир 

Кюркчийски, Филип Кутев, Стефан Драгостинов, Иван Спасов, Стефан 

Мутафчийски и др. Свидетел съм на впечатляващото израстване на певиците от 

Bulgarian Voices Berlin, както и на бурните аплодисменти, които изригват при 

всяко тяхно изпълнение на световни хорови конкурси и фестивали. В Берлин 

Боряна Величкова успява да улови онази потребност у чужденците да опознават 

и изпълняват българския фолклор и амбициозно изучава звукоизвличането при 

народните певици. За целта организира творчески ателиета и семинари по 

българско народно пеене и кани за ръководители видни български народни 

певици и хорови диригенти като Катя Барулова и Нели Андреева. 

Хоровете, ръководени от Боряна Величкова, членуват в Берлинския хоров 

съюз Chorveband Berlin. През 2019 г. тя създава музикално училище Musikschule 

Big Stage Berlin, в което преподава пиано и пеене, и ръководи детски хор. Ето 

нейният разказ за Венета Вичева: 

„Моят път като музикант започна от най-ранна възраст с моята майка 

Виолета Янчева (хоров диригент). Тя ме постави на пианото на 4-годишна 

възраст. Впоследствие ме записа за кратко в музикалната школа в Шумен, а от 

10-годишна започнах да посещавам уроци по пиано при Венета Вичева, както и 

да пея в хор „Бодра песен“ до 18-годишна. Много преди това аз присъствах на 

личните срещи на мама и Вичева, защото бяха близки, и живеех с техните 

диригентски тревоги и успехи. Обичах да слушам с тях плочи с хорова музика.  

Бях дете бунтар. Обичах да играя с децата, а мама ме караше всеки ден 

да свиря по 3 часа. Въпреки това, любима игра за мен като дете беше да наредя 

приятелките си в редица, да пусна плочите с хорова музика на мама и да ги 

дирижирам. Правех истински репетиции. А когато те не искаха, моят татко 

беше направил в нашия хол огромно гипсово пано с квадрати: 5 редици по 10 

квадрата. Това беше хорът, който дирижирах. Явно мама е видяла това и ме 

записа в „Бодра песен“. 

Няма да забравя тази среща в залата, която беше на ул. 

„Казанджийска“. Дотогава се бях виждала с Вичева само вкъщи на гости. Бях 

много, много уплашена, защото тя трябваше да ме прослуша. Мина 

прослушването, при което чух тя да казва на мама „А нашата Борянка е 

готова за втори сопран“. Тръгнахме за вкъщи и аз плаках по целия път. Когато 

се прибрахме, аз казах „Аз в този хор няма да пея и не искам тя да ми е 

диригент!“ Мама ми се накара хубаво и каза „Ти искаш – не искаш, ще пееш!“ 

Започнах да ходя на хор с огромно нежелание и всяка една репетиция беше 

кошмар за мен. Вичева явно е усетила и след една репетиция ме извика в 

нейната стая и ме попита защо. През сълзи ѝ казах, че не съм съгласна да ме 

оценява като второ качество и затова да ме слага във втори сопран. Тя ме 

прегърна и ми изнесе една лекция за състава на хора, така че и до ден днешен, 

когато прослушвам моите певици, се сещам кой трябва да пее във втори 

сопран. 

Паралелно с това започнах уроци по пиано при нея. Тормозеше ме с етюди 

на Черни (и до ден днешен пазя нотите, където съм написала „мразя черния“). 
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Часовете по пиано при нея бяха не само урок по пиано, а и по история на 

музиката, солфеж, хармония. Беше прекалено търпелива с мен, защото бях 

трудно дете. Обичах да пея и да дирижирам, а не да се упражнявам по 3 часа 

над пианото.  

Двете с мама се бяха съюзили и решили да правят от мен пианистка. 

Вичева беше много горда с нейния племенник пианист Томислав Вичев и винаги 

ми го даваше като пример, за да ме мотивира да свиря. Аз прекарвах с нея 

толкова време, колкото и с моята майка (два пъти хор и два пъти пиано на 

седмица). Имах много фази, в които исках да се откажа от пианото. Когато 

ми се караше (и то с пълно право), се прибирах разплакана вкъщи и казвах „Аз 

повече няма да стъпя при нея“. Какво търпение е имала не знам. Но колкото и 

да беше с право строга, тя изпитваше майчинска обич към мен. Винаги ще ме 

почерпи с нещо, ще ме преоблече ако съм си намокрила дрехите по пътя към нея, 

ако съм гладна или жадна винаги ме обгрижваше. Няма да забравя как в същия 

блок на първия етаж живееше моя приятелка (дъщеря на приятелка на мама). 

Аз съм казала, че отивам на пиано, но вместо на пиано аз играя на първия етаж. 

Тогава имаше само домашни телефони. Помислила е, че съм се изгубила по пътя 

и тръгнала да ме търси… за последиците вкъщи няма да разказвам. 

Когато станах в VII клас, тя реши да ме свърже с пианистката проф. 

Роксана Богданова (нейната майка беше също близка на мама) в Пловдив. Така 

от VII клас учех при две учителки по пиано, докато не ме приеха с пиано в 

специалния клас в академията в Пловдив.  

Никога няма да забравя как Вичева постоянно ме убеждаваше колко 

трудна професия е да си диригент, как зависиш от другите и колко би се 

радвала да стана пианистка. Това беше желанието и на мама, но аз вътрешно 

знаех, че ще вляза в академията с пиано, но ще изляза диригент и ще бъда 

диригент. След като станах диригент и двете бяха много горди и щастливи.  

Всяко едно връщане от Пловдив в Шумен беше дълга среща с Вичева. 

Интересуваше се от всички детайли, от всички мои изяви, успехи и неуспехи. 

Преди всеки изпит в академията се чувахм, за да ми пожелае успех. По-късно, 

когато дойдох в Германия, се чувахме постоянно. Тя ми даваше винаги 

напътствия, съвети, ноти, всичко, от което имах нужда. Вълнуваше се за 

успехите ми и ме подкрепяше, когато се чувствах недостатъчно доволна от 

себе си. Винаги ми казваше „ти ще гледаш само твоя път, тов,а което можеш 

и не се поддавай на никакви провокации. Винаги ще има хора, които ще искат да 

ти попречат да вървиш нагоре, но ти бъди винаги вярна на хоровото изкуство“! 

Много беше щастлива, че паралелно с кариерата ми, родих и моята дъщеря! 

Когато за последно се видях с нея малко преди да почине, имах концерт с моя 

хор в Шумен. Тя ми каза „Вече съм спокойна за теб! Ти си диригент, който има 

собствен стил и виждане и правилно те посъветвах да тръгнеш за Германия“. 

И това е истината. Когато завърших академията и не знаех накъде, не исках да 

се прибера в Шумен и тя беше човекът, който ми каза да замина. За първи път 

не беше на едно мнение с мама. 

Благодарна съм на съдбата, че тя и мама видяха в мен таланта и с 

цената на много жертви и раздаване направиха от мен това, което съм днес. 
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Хубаво беше времето, когато знаех, че двете ме чакат в Шумен. Сега вече 

никой не ме чака, но в съзнанието ми те са с мен на всеки концерт … 

Дени, радвам се, че точно ти наследи делото ѝ. Както казваше тя за теб: 

„предано момиче, което знам че ще се бори за делото и хоровото изкуство. 

Спокойна съм за „Бодра песен“ [2]. 

Йоана Железчева 

Йоана бе сред най-големите хористи в партията на алта на хор „Бодра 

песен“, когато започнах работа като хормайстор през 1993 година. Тя и нейните 

колежки от третата редица на хора (на трета редица застават най-опитните и 

старши хористи) знаеха и можеха всичко по отношение на звукоизвличането и 

владееха до съвършенство хорово-певческите умения. Аз бях само 4-5 години 

по-голяма от тях и се притеснявах, когато влизах в частична репетиция. Учех се 

от тях. Днес, след почти 30 години, си давам сметка, че проф. Вичева ме потопи в 

най-дълбокото, а тогава не съм го съзнавала. Открила възможности у мен, ми 

довери най-скъпото си – детския хор. Постепенно, но след много години, добих 

куража и самочувствието, както и уменията, за да създавам и аз такива ценни 

хористи като Йоана. Вероятно любовта ѝ към пеенето е била твърде силна, за да 

потърси своето професионално развитие в операта, а днес да е водещ солист в 

оперния театър в Бургас.  

Венета Вичева изиграва много важна роля в живота на Йоана Железчева, 

защото я свързва с видната шуменка от световна величина Христина Ангелакова. 

Именно в нейния оперен клас Йоана завършва Националната музикална 

академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София. Посещава и майсторските класове 

на Александрина Милчева и на Анна Томова-Синтова. Не закъсняват и успехите 

– Йоана става лауреат на конкурсите „Пълдин“ в Пловдив, „Христо Бръмбаров“ в 

София и „Гена Димитрова“ в Плевен и осъществява записи за Българското 

национално радио. Ето какво разказва Йоана за своята вдъхновителка: 

„Пътеводна светлина“ в музиката, в живота, в личностното ми и 

професионално израстване, това е за мен г-жа Вичева. В мен е запазен 

споменът за един винаги отзивчив и топъл човек, но когато е ставало дума за 

нейното изкуство – твърда и непреклонна, борейки се за своята собствена 

истина с жертвоготовност и всеотдайност. Това е възпитала и в мен. Имах 

щастието именно под нейна опека да се потопя за първи път в необятната шир 

на Музиката, запознавайки се отблизо с класиците на една крехка възраст. Тя 

ни учеше на живота и по нейния дискретен, но взискателен начин, успяваше да 

извади най-доброто, на което всяка от нас е била способна. 

Винаги се е отнасяла с грижа към нашето развитие и израстване. 

Спомням си, че стоейки на кръстопът в младостта си, тя оказа огромно 

влияние за това къде да продължа своето образование и развитие, като ме 

представи на нашата оперна звезда (тогава доцент по оперно пеене в 

Националната музикална академия) Христина Ангелакова. Тази съдбоносна 

среща определи изцяло моя професионален път и отвори вратите на Операта 

за мен. 

Един извор на житейска мъдрост, безкрайна вещина в музиката и 

искряща човешка топлина…, такава живее в мен“ [5]. 
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Съдбовна се оказва срещата на още две дами с проф. Венета Вичева в 

Шуменския университет, където те завършват специалността „Музикална 

педагогика“. Те постигнаха прекрасни резултати, на които проф. Вичева се 

радваше от сърце. Подкрепяше ги и им оказваше методическа помощ с хоровете. 

Радосвета Костова 

Радосвета е учител по музика и диригент, възпитаник на Шуменския 

университет „Епископ Константи Преславски“. Преподава музикален анализ, 

музикална литература, солфеж и естрадно пеене в музикалните паралелки на 

СОУ „Сава Доброплодни“ – Шумен от 2004 до 2013 година. През 2010 година 

поема часовете по хорова практика и ръководството на училищния смесен хор 

„Сава Доброплодни“. Увеличава числеността на състава, обогатява и подновява 

репертоара стилово и жанрово, въвежда движението на хористите на сцената и 

разнообразява сценичното им присъствие, обогатява концертните програми със 

солови изяви на талантливите възпитаници на музикалните паралелки. Радосвета 

Костова затвърждава позициите на Представителния училищен смесен хор като 

високо подготвен певчески колектив за сценични изяви и концертна дейност. За 

кратко време под нейно ръководство хорът завоюва значителни постижения: 

лауреат и носител на II награда от Седмия национален конкурс за музикално и 

танцово изкуство „Орфеева дарба“ – София в 2011 г., а на същия конкурс през 

2012 година хорът става носител на Голямата награда на конкурса в направление 

хорово изкуство. Осъществява участие на Международния хоров фестивал в 

Лидо ди Йезоло, Италия, а през  2012 г. завоюва с хора Сребърна диплома в 

Международния хоров конкурс „Канта ал Мар '2012“ в Калейа, Испания.  

За творческата си дейност и мястото на Венета Вичева в нейния живот 

Радосвета Костова споделя: 

„Винаги ми е трудно да говоря за професор Вичева в минало време, 

защото всичко, което ние – нейните ученици, научихме и притежаваме днес, 

като професионални и личностни качества и методика, в голяма степен, се 

дължи именно на нея. Примерът, който ни даде – всеотдайна и безкомпромисна 

в работата си, с грижа за възпитанието и създаването на нови поколения 

музиканти, учители, диригенти и изпълнители.  

В годините след 1997, когато постъпих в Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“, професорката впечатляваше с 

енергичността, с работоспособността си, както по отношение на 

преподавателската работа в университета, така и в двата хора – „Бодра 

песен“ и „Родни звуци“. Всичко това беше вдъхновяващо и респектиращо! 

Животът ми винаги е бил свързан с музикалното изкуство, но чак като 

студентка се включих в хоровата дейност. Първо като хорист, а по-късно като 

учител по история на музиката и музикален анализ в училището по изкуствата 

„Сава Доброплодни“. През 2010 година поех училищния хор, с който 

осъществихме успешни участие в международни конкурси и фестивални 

участия у нас и в чужбина. 

Всяко стъпало, което изкачвах по пътя на хоровото изкуство, беше 

съпроводено с много ценни разговори и съвети и смея да споделя много 

приятелско отношение от страна на проф. Вичева. Всичко това мога да нарека 
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учебник – ръководство в работата ми с хора, хористите, репертоара, 

художествено оформление и всичко в чисто човешки план. Искрената ѝ 

загриженост, радост и положителна оценка за моите успехи с училищния хор 

„Сава Доброплодни“ бяха стимул и насърчение да се развивам и да работя, да 

не спирам пред трудностите и да упорствам в полза на изкуството.  

Разговорите ми с нея са най-ценното, което ми остана. Дълги 

разисквания, пълноценни съвети, ... като методичен план – ръководство, което 

и до днес спазвам в работата си. 

В края на 2013 г. се установих в Прага, където създадох хор на българите 

в Чехия. Нарекох го „Гласове от България“ (Kamorní sbor Hlasy Bulharska při 

Bulharském kulturně osvětovém klubu v Praze – Камерен хор „Гласове от 

България“ при Български културно-просветен клуб в Прага). Този хор е първият 

по рода си български смесен хор на територията на Чешката република 

изобщо. Ентусиастите самодейци, които ми повярваха, бяха българи от 

смесени бракове и българи, установили се там назад в годините. Имах 

радостта да привлека и чехи, и словаци, някои от които останаха верни на мен 

и на хора до последно. Идеята беше да се представи българското хорово 

изкуство посредством най-характерните си проявления – обработен фолклор и 

православни творби. Осъществихме редица проекти в полза на широко 

популяризиране в Чехия на българското хорово майсторство – композиторско и 

изпълнителско. Поканихме български и чужди хорове и изпълнители за 

съвместни участия (Академичния хор „Гаудеамус“, Пловдив, с диригент проф. 

Весела Гелева; пианистката Велислава Жечкова Стоянова и нейни ученици; 

руски, словашки, унгарски хорове) и тези концерти бяха много успешни. Хор 

„Гласове от България“ Прага се радваше на искреното уважение от страна на 

чешкото Министерство на културата, Магистрата на Прага, българската 

общност в Чехия и чешката общественост. Под мое ръководство хорът се 

превърна във фактор в музикалния живот на българи и чехи в града. 

Отчитам като успех моят професионален път с двата хора в голяма 

степен благодарение на топлите ми добросърдечни връзки с професор Вичева, 

чието силно присъствие в моя живот ме изгради като професионалист“ [8]. 

Теофания Христова 

Теофания създава през 1998 г. детско-юношеския хор „Морска звезда“ в 

Каварна. Изключително работлива, находчива и талантлива, тя първа в страната 

изпълнява с хора си и рок-оркестър така популярната и изпълнявана днес 

„Бохемска рапсодия“ на рок-групата Queen със солист Фреди Меркюри. С проф. 

Вичева бяхме гости на този концерт през 2006 г. Хорът на Теофания участва 

успешно в национални хорови фестивали, гостува и на престижната шуменска 

сцена на хоровите празници през 2003 година, печели Grand prix в международни 

конкурси в Унгария и Украйна. Днес г-жа Христова преподава пиано на децата в 

Шабла. 

Теофания е истински пример за отлична студентка и ярко доказателство за 

успешната преподавателска дейност на проф. Вичева и възпитаването на 

поколения учители по музика, които постигнаха високи диригентски резултати. 

За своя път в света на музиката и за ролята на Венета Вичева в него, тя споделя: 
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„Любовта ми към хоровото изкуство е от детството ми, още когато бях 

хористка в детския хор на Каварна. Моят баща също беше дългогодишен 

хорист и у нас са идвали диригенти и музиканти, това си беше моята среда. По-

късно завърших Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – 

Варна (1986 г.) със специалност солово пеене. 

За първи път срещнах проф. Вичева, когато станах студентка в 

Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Покрай работата 

с нея, по време на студенството у мен се зароди идеята да създам вокална 

група, която по-късно прерасна в хор, като съчетавах знанията и уменията си 

по вокална техника с новонаучените неща от нашата професорка. Прилагах в 

работата си както класическия опит, на който проф. Вичева ме учеше, така и 

мои виждания за въвеждане на популярната музика в репертоара на хора – 

музика, близка до децата и младите хористи. Успехите не закъсняха. Освен 

детския хор „Морска звезда“, създадох и църковен смесен хор към храм 

„Успение Богородично“ в Каварна, който изпълняваше както църковен, така и 

светски репертоар. 

Проф. Вичева ме мотивира и научи на много: да съхранявам и да се грижа 

за вече съществуващите традиции. Поощряваше ме в търсенето на нови 

пътища за развитието на хоровото дело, научи ме на голямо трудолюбие и 

взискателност. Нейният перфекционизъм беше впечатляващ и заразителен. 

Беше много обаятелна и със завидни диригентски качества, от които не само 

се учехме, но можем само да се поклоним пред тях. 

Възхищавам се пред огромния ѝ принос за обогатяване и създаване на 

музикални традиции. Беше ярка личност с незабравимо човешко и 

професионално присъствие“ [11]. 

За успешните музиканти, докоснали се до творчеството и педагогическия 

подход на проф. Вичева, може да се говори много. Сред тях е и Славил 

Димитров – хоров и оркестров диригент, днес диригент на Националния 

филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ и председател на Българския хоров 

съюз. Славил отрасва в редиците на хор „Бодра песен“ и остава и до днес верен 

на хоровото изкуство. Една от основателките на „Бодра песен“ е Мила Маврова 

– дългогодишен преподавател по солфеж и оперно пеене в Шуменския 

университет, изключително успешен вокален педагог във Варна, чиито 

възпитаници в школата по поп и джаз пеене печелят неизброими награди. 

Успешни оперни певици са Йоланта Николаева и Виолина Ангелова. Сред 

успешните студенти на проф. Вичева е и д-р Христо Атанасов, който е носител 

на първата „Златна палка“ от диригентския конкурс, организиран от Шуменския 

университет. Днес той е диригент да градския духов оркестър „Михаил Биков“ и 

на смесения хор „Проф. Венета Вичева“ при Младежки дом – Шумен. 

Ще завърша този вълнуващ спомен за незабравимата Венета Вичева с 

думите на проф. д-р Адриана Благоева, която работи три години (1985 – 1988) с 

детски хор „Бодра песен“ и смесен хор „Родни звуци“ преди да поеме 

ръководството на Хора на софийските момчета. В статия за шуменските 

хоровите празници, публикувана в юбилейния албум „50 години международни 
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детско-юношески хорови празници „Добри Войников“, Адриана Благоева 

заявява:  

„Казват, че незаменими хора няма, може би е така, но неповторими има. 

Проф. В. Вичева бе неповторима – в умението си да контактува с хората, да 

запалва у другите творческата искра, да вае по уникален начин детските 

гласове, да увлича в работата си хористите и колегите си, да вълнува 

публиката с красотата на своето хорово изкуство. За мен проф. Вичева бе 

учител, обичан и скъп колега и истински приятел. Благодарна съм, че бях сред 

щастливците, докоснали се до тази забележителна личност и удивителен 

музикант“ [1]. 
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ABSTRACT: Risky behavior is becoming more common among children and 

young people and it can have negative consequences on their cognitive and 

psychosocial development, as well as on their health. The rapid changes that are 

taking place in modern society are also reflected in the growth of such behavior in this 

population. Hence the need to make changes in several areas of action, including 

education. 

The school, in addition to the family, appears as one of the primary factors that 

can act on such behavior among youths, to encourage and support changes in 

educational practice, to develop prosocial skills and thus to prevent the occurrence of 

such behavior. It is an important environment in which the influence of protective 

factors that help children and parents to overcome the negative influences that can 

cause unacceptable behavior can be strengthened. At the same time, all key actors 

(teachers, professional workers, the principal) must find a way to help children in 

solving the problems they encounter, but also to prevent the occurrence of certain 

behavioral problems in children and young people. In that process, the role of the 

pedagogue is especially valuable, who with his activity and action within the school 

can greatly prevent the occurrence of such behavior among students. 

 

KEYWORDS: risky/unacceptable behavior, school, pedagogue, prevention 

 

 

Children should be educated, not obedient! 

A.S. Makarenko 

 

Defining the term risky / violent behavior 

Risky behavior among children and young people is a serious problem in today's 

modern society. When defining this term in the professional literature, there are several 

terms, such as behavioral disorder, unacceptable behavior, social maladaptation, 

deviant behavior, antisocial and asocial behavior. Such behavior, due to its complexity, 

is often the subject of numerous studies in various scientific disciplines [12]. The very 

complexity of this phenomenon prevents its unambiguous definition and classification. 

Some definitions are based on a phenomenological approach, some on an etiological 

one, and some on the need to intervene in society in the upbringing and socialization of 

the child [12]. 
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However, the essence of this phenomenon in young people implies socially 

maladapted behavior, deviation from socially acceptable and desired behavior, danger 

that lurks [8], by which an individual endangers his health, disrupts development to its 

potentials or endangers socially acceptable values and violates rules of exemplary 

behavior. Such behavior can disrupt life in the community and endanger the further life 

of the individual [8]. 

The environment in which the child lives, grows and develops abounds in a 

number of risk factors that originate from different backgrounds, and which can affect 

the occurrence and development of some form of risky behavior. Bašić, Baldwin and 

Riel state in their research that they use the term "risky behavior" or "children and 

young people at risk" to describe children and young people who face a number of 

problems that are detrimental to their positive development and successful adaptation 

to the environment and society in which they live [8]. Problems in the child's behavior 

can occur as a result of dissatisfaction with the emotional and psychological needs of 

the child, when he is unable to verbalize them, so he chooses behavior that is not in 

line with expectations and may be considered unacceptable. Such behaviors usually 

begin to manifest in the family, and later in other environments where the child is 

involved, such as preschool, school, peers, local environment. 

Some authors, such as Koller-Trbović, Žižak and Bašić, cite deviation in a 

certain environment, harmfulness and the need for intervention as basic criteria for 

recognizing behavioral disorders, stating that behavioral disorders are any behavior 

that disrupts normal functioning and which can be harmful and dangerous for the 

individual and his environment, which deviates from the norms of normal behavior for 

that age, gender, situation and environment and which requires professional help [12]. 

As a rule, risky behavior negatively affects on the educational and work 

achievement of the child / student, his / her overall social behavior and functioning. 

Previsic [7]  points out that as a basis for violent behavior can be learned patterns of 

behavior acquired through acceptance / observation of the behavior of the idol, peers, 

the media in which violence is becoming an increasingly accepted model of behavior. 

The school and the school environment as a factor for preventing risky behavior 

Risky behavior, ie behavior in which dominated various forms of aggressive 

reactions in students, is largely the result of upbringing, ie it originates from the 

environment, the mile in which the child grows [10]. 

The school is one of the environments where a large number of social contacts 

take place and that is why here lies the danger that some of those contacts are a source 

of aggressive behavior among students / peers. Because the school is attended by 

students with different characteristics and who come from different socio-cultural 

backgrounds, the school must strive to act educationally in all aspects of student 

development while taking into account its individual characteristics, which at the same 

time will prevent the development. of conflict situations. 

The school as a systemic environment is one of the most influential elements in 

preventing the development of risky and aggressive behavior [10]. It is an institution 

from whose educational work largely depends on the direction in which the student 

will develop as a person, whether the school will encourage or prevent the occurrence 
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of aggression [10]. Therefore, quality educational work is considered the best 

prevention of all forms of inappropriate / maladapted behavior. 

The quality educational work that is имплементед in the school in itself plays a 

major role in preventing the violence between students / peers in the school, because 

the school has opportunities to act most thoroughly, systematically and most 

productively on children at the youngest age. By engaging students in activities and 

satisfying their interests and desires, the space for negative influence is reduced, and 

with the application of various pedagogical measures, corrective action is taken if 

negative behavior occurs [3]. At the same time, there are many factors in the school 

that can encourage violence in the school, which originate from the school 

environment, such as: unclear rules of behavior in school, inconsistency in the 

application of punishment, lack of sense of support and control over students. etc. 

The existence of positive interpersonal communication between the student and 

the teacher is especially important [5]. The realized interpersonal relationships create a 

certain climate that affects the overall development of the student [10]. In the 

pedagogical literature there is a wide range of theoretical and empirical works on the 

existing and desired communication between the teacher and the student, as well as 

between the students themselves, emphasizing its great importance in achieving 

positive effects in the educational work and determining the direction. of student 

development. For the existence of positive interpersonal communication, the 

personality of the teacher is important, as well as his overall work and engagement in 

the school. For the realization of quality communication with the students during the 

teaching process, the empathy of the teacher is important, ie to be observed from the 

perspective of the student. In that way, openness and two-way communication can be 

achieved between the student and the teacher, which is reflected in the peer relations in 

communication. Namely, the teacher with his behavior is a model of desired 

communication, which can be an important basis for prosocial relationships. Within 

each subject, sufficient space is left for each teacher to act preventively on the students 

and thus to neglect the   role, giving priority to the educational one [4]. 

Pedagogical prevention of unacceptable behavior 

Protection of students from violence in educational institutions is a 

comprehensive and complex process in which all employees should be involved in 

school, students, parents, and the local community. Priority task of the educational 

institutions, as well as of all other institutions caring for children is creating conditions 

for safe growth, development and protection of children from violence [11]. 

The preventive educational action of children and youth with unacceptable 

behavior implies a long and complex process. Starting from the definition of 

prevention (lat. praeventio, praevensus, praevenire - overtaking events or occurrences, 

prevention, avoidance in advance), which means planned actions or activities with 

which we would like to warn or stop the unwanted occurrence, action or behavior of 

the individual , the problem of pedagogical prevention should be approached as a 

complex and systematic process [8]. 

More broadly, we consider unacceptable behavior to be behavior that deviates 

from the norms of normal behavior for a particular age, gender, situation, or 

environment. They can be directed at the child's inner world and create problems for 
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him / herself or they can create problems for the environment. In most cases this 

behavior is a combination of both elements. The reasons for unacceptable behavior are 

numerous, they interact with each other and are changeable over time - these are 

conditions or circumstances that exist in the family, in the social context in which the 

child lives or within the child himself.  

There are numerous complex reasons for the occurrence of risky behavior, ie 

unacceptable behavior, which may be conditioned by developmental and sociological 

factors, but are usually a combination of both. According to Manzoni [1] all these 

behavioral changes can be noticed and diagnosed during breastfeeding, childhood or 

adolescence. It should be noted that children who persistently display unacceptable 

behavior are children in whom the usual rules of discipline (rewards and punishments) 

do not work. When their behavior is reprimanded, they often ignore the person giving 

them the reprimand, they may smile or say they apologize, but in a short time they 

repeat the same behavior [1]. 

Pedagogical prevention in recording the risky / unacceptable behavior or actions 

of the individual can be considered and presented through several basic steps: 1) 

identification of unacceptable behavior or reactions that may lead to such behavior; 2) 

search for possible motives and reasons for such behavior in the context of hereditary 

and environmental factors in child development; 3) determination of the possible 

adequate ways of action of the individual and possible timely interventions in the given 

social environment; 4) determining the potential strengths, abilities, values of the 

individual / child / student that can contribute to overcoming the problem in his 

behavior; 5) identification of possible weaknesses and obstacles for solving the evident 

problems (disorders); 6) monitoring the outcomes of the applied intervention programs; 

7) monitoring the behavior of the individual after the preventive action. All the 

mentioned steps should be considered complementary and only in this way it is 

possible to act in a real way preventive in the situations when unacceptable behavior is 

registered in the child / student [8]. 

Prevention of violence at school means taking all necessary measures to prevent 

the occurrence of violence or to prevent its recurrence. School violence prevention 

programs can be divided into: primary, secondary and tertiary [8]. Jerkovic [4] believes 

that primary prevention aims to prevent violent behavior. Secondary prevention aims to 

prevent the further progression of problems leading to violence. Tertiary prevention 

aims to mitigate the consequences of violence between children. The various and 

numerous measures taken in the school against violence can be grouped according to 

the target groups to which they are targeted. 

In the design and implementation of preventive measures and activities, it is 

important to start from the assessment of the risk factor and protection factor. From the 

study of the professional literature it can be concluded that the main goal of the 

preventive action should be to encourage positive development of the student and the 

adoption of prosocial patterns of behavior. Some believe that the most important 

prevention programs aimed at positive development of children are those that have 

empirical grounding and evidence of their positive action, and are realized by 

promoting positive relationships, strengthening resilience, developing competencies 
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(social, emotional, cognitive, moral) strengthening a positive identity, strengthening 

the belief in the future, developing care for recognizing positive behaviors [12]. 

The role of the pedagogue in the prevention of risky behavior in school 

The employees in the school professional service are an important factor in the 

overall educational process. The overall operation of the school in all areas of its 

activity largely depends on them and their activity. 

Besides the teachers, as a staff that is most directly and daily involved in the 

organization and realization of the educational work and works on creating a positive 

climate in the classroom in order for everyone to feel comfortable and accepted, and 

the professional service has its influence and field of action in terms of preventing the 

occurrence of unacceptable behavior among children and young people. Competent 

professional service know how children learn and develop and support all students. 

They know that every child can reach his or her maximum if given the opportunity. 

Undertake appropriate activities for the inclusion of all children in the educational 

process and for their adequate acceptance in the school context. They treat students 

equally and fairly, but also recognize their individual differences and take them into 

account in their work with them. 

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 [13]. 

This is normatively determined in the Basic professional competencies and 

standards for professional associates (2016) [9], especially in the area: work with 

students. It states that: the pedagogue primarily acts in the direction of creating an 

effective educational practice and developing appropriate techniques and methods to 

improve the learning process. Respecting the individual needs and characteristics of the 

students, the pedagogue advises, educates and helps them to improve the way of 

learning and behavior. He practices methods and means of educational work with 

students. Applies modern models of pedagogical guidance in different educational 

situations in the school. Realizes counseling and educational work with students to 

overcome the causes of problems in learning and behavior. Assists students in 

choosing leisure activities according to their interests. 

Some of the mentioned areas of the pedagogue's work, ie some of the listed 

activities in certain areas are of great importance for achieving the role of the 

pedagogue in the prevention of risky behavior in children and youth, which is stated 

precisely in the area of work with students. 

Bizjak-Igrec, Galić & Fejdetić [12] state that the immediate educational work 

refers to monitoring and working with students with learning and behavioral 

difficulties; offering counseling help to children / students who need help in various 

educational situations that most often refer to absences from classes, absenteeism from 

classes and school, long absences from classes, inappropriate and violent behavior, 
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learning assistance, etc. These behaviors actually fall into the area of risky behavior 

that most often occurs in schools. 

Counseling is one of the daily activities of the pedagogue, and according to 

Resman [12] it is transformed on several levels: in direct work with students, parents 

and teachers; in cooperation with external institutions; in collecting pedagogical 

editions and documentation in order to evaluate the work of the school and improve the 

quality in decision-making for introducing changes in the content and quality of work 

of the school. The school pedagogue is considered to be the most widely profiled 

professional worker with the richest area of  professional work because he participates 

in all phases of the educational process, from planning and programming to evaluating 

the results and in his work cooperates with all subjects of educational activity [12]. 

The author Pažin-Ilkovac [1] in his work "School programs to prevent and 

identify disability" states that the leaders of prevention programs in schools are usually 

pedagogues or other professional associates in the school, and in smaller cases it can to 

be teachers from different professions. 

It is necessary for the professional services in the schools and the class teachers, 

above all, to educate the children to be able to recognize the violence, especially the 

psychological violence, which includes insulting the student's personality, discrediting 

the student, sending threats, writing units as punishment for certain behavior of the 

student, manifestation of the teacher's arbitrariness towards the students, non-

objectivity in the assessment, exclusion from the participation of those children in the 

classes, blackmail with a request to receive gifts from students, etc.  

It is important to act educationally by establishing good communication with 

students to correct behavior, greater empathy and understanding, individual counseling 

work by the professional service, which with its methods, techniques and 

psychological interventions can significantly influence overcoming the conflict and 

improving of behavior. If in schools there are cases of children who have been exposed 

to bullying by school staff, in order to overcome the consequences, it is necessary to 

give them psychological support by the professional service, class teacher and other 

teachers in whom the student trusts. Children should be encouraged to report all forms 

of violence, including violence perpetrated by teachers. Schools must have no 

tolerance for violence. 

Violence is known to produce new violence and it is a vicious circle. It is very 

important to work on improving the communication between the teaching staff, the 

students, but also the parents. It is important to work on building relationships of 

understanding and empathy for each other, not to be easily judged, not to label, insult, 

belittle, not to threaten. We are not always aware of all the reasons and circumstances 

that lead to a certain student behaving violently at school. It should always be an alarm 

that something is happening to the child who is manifesting violent behavior. 

It is necessary to keep in mind that behind every inappropriate, aggressive, 

deviant behavior of young people there are certain reasons, which the environment 

may not know. Many children who are aggressive and violent, who manifest anger, 

rage, rage, may face serious personal, family, existential problems, come from 

dysfunctional families, from families where there is already violence, are themselves 

victims of domestic violence, so then at school they empty the accumulated aggression 
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towards classmates and teachers and many other problems. That is why it is very 

important to recognize the signs of all types of violence, to timely involve the 

professional service that will work with the child-victim of violence, but also with the 

child-perpetrator and their families. Thus we will build a supportive, motivating and 

constructive environment that will positively influence the young generations to build 

into emotionally healthy and mentally stable people. 

 

Conclusion 

The school as a social institution whose main activity is the upbringing and 

education of children and youth is one of the key institutions that promotes prevention 

The school as a system is firmly connected with the wider social system and it is 

not possible to act, prevent and intervene in the unacceptable behavior that is 

manifested in the school, while ignoring other social factors and processes. 

The school is an important factor of upbringing which through the personality of 

the teacher (educator, teacher, professor) enriches and supports the family upbringing. 

A teacher who is happy and development-oriented radiates positive energy, spreads 

pedagogical and life optimism and thus can help others. At the same time, the teacher 

must know the different pedagogical orientations in order to be able to choose the one 

that is closest to his view of the world, man and upbringing. Educational action of the 

school does not mean accompanying positive educational action, but a meaningful part 

of daily action in order to socialize, acquire positive attitudes, general moral and 

democratic values. [7]. The atmosphere that exists in the classroom and the school is 

one of the preconditions for prevention of unacceptable behavior and violence among 

students. The school atmosphere must cultivate mutual respect, cooperative relations, 

must develop a sense of respect and esteem for others, develop and encourage self-

confidence and self-esteem [4]. 

When it comes to prevention of risky behavior in children and young people, 

most often the emphasis is placed on professional workers as carriers of preventive 

activities [1]. The school pedagogue, as a member of the professional service, is 

considered the most widely profiled professional worker with the richest area of 

professional work because he participates in all phases of the educational process, from 

planning and programming to evaluation of results and in his work cooperates with all 

entities from educational activity. They are one of the most active participants in the 

lives of children and young people and above all the request and challenge is to 

organize an effective system of early recognition of symptoms and detection of risky 

behavior in children and young people. 
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МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ КАЧЕСТВА В 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ  

 

Дечко М. Игнатов 

 

MODEL FOR DEVELOPING PHYSICAL QUALITIES IN PRIMARY 

SCHOOL 

 

Dechko Ignatov 

 

ABSTRACT: The article presents and discusses the problem of the development 

of speed-strength qualities in students of primary school age. They are one of the most 

important physical properties and underlying physical fitness. The practical 

realization of this task requires thorough knowledge, rational use of methods and 

means, but at the same time.pursuit of new and more effective forms of action in order 

to increase functionality and scientific rationalization of work in physical education at 

school. This is the goal that we set in the present study. Proceeding from the 

importance of the problem, we believe that our proposed model to optimize the 

development of speed-strength qualities in students of primary school age will be 

useful for anyone who has to work in respect elementary school. 

 

KEY WORDS: speed-strength capabilities, physical abilities, physical abilities, 

motor-game model  

 

 

Постоянна задача пред съвременното българско училище е да възпитава 

здраво, жизнерадостно и добре развито физически младо поколение. 

Същевременно обаче с повишаването на жизнения стандарт се увеличават и 

факторите, които влияят отрицателно върху хармоничното развитие на 

учениците. Актуалността на проблема за повишаване на физическата 

дееспособност нараства с широкото настъпване на научно-техническите 

постижения, урбанизацията и произтичащите от тях промени в условията на 

развитието и растежа на съвременното дете. 

Днес сред обществените и научно-педагогически среди се заговори за 

необходимостта от здравословен начин на живот, от равновесие между умствено 

и физическо натоварване. В днешно време все повече се увеличава прекомерната 

умствена претовареност, като съществено намалява двигателната активност. 

Данни от проведени изследвания показват физическа дееспособност, 

незадоволяваща изискванията. Висок е процента на учениците, които както по 

отношение на комплексната оценка, така и за отделните качества значително 

изостават в сравнение с учениците от други европейски страни.[3] 

Повишеното внимание към развитието на физическите качества е в тясна 

връзка с грижата за всестранното развитие на личността и нейната готовност за 

пълноценна жизнена реализация. Издигане нивото на тези качества винаги  е 

било първостепенна задача на учебния процес по физическо възпитание. 
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Правилното физическо, двигателно и функционално развитие на учениците, 

както и укрепване на здравето е основна задача на физическото възпитание в 

началното училище. Известно е, че след постъпване на децата в училище 

двигателната им активност значително намалява. Това води до редица 

отклонения в здравословното им състояние и снижаване на общата 

работоспособност. Висок е процента на учениците с обезитас, неврози, 

гръбначни изкривявания, хипертония, диабет. 

Именно поради тази причина, напоследък особено внимание се отделя на 

проблема за развитие на скоростно-силовите качества на малките ученици. Те са 

едни от най-важните физически качества и изграждат основата на физическата 

дееспособност Практическото реализиране на тази задача изисква не само 

задълбочено познаване, рационално използване на методите и  средствата, но и 

търсене на нови по-ефективни форми на въздействие с цел повишаване на 

функционалните възможности и научно осмисляне на работата по физическо 

възпитание в училище.[2] 

Такава е целта, която си поставихме в настоящето изследване. Изхождайки 

от важността на проблема, считаме, че предложените средства за оптимизиране 

на скоростно-силовите качества при учениците от начална училищна възраст ще 

бъде от полза за всеки, който има отношение към работата по физическо 

възпитание в началното училище. 

Целта на настоящото изследване е, да се изгради система от средства за 

оптимизиране развитието на скоростно-силовите качества при 9-10 годишните 

ученици. 

Задачи на изследването: 

1. Да се изгради примерен модел на средства за оптимизиране развитието 

на скоростно-силовите качества при учениците от начална училищна възраст. 

2. Да се проследи динамиката на развитие на скоростно-силовите качества 

при контролната и експериментална група. 

Изследването проведохме с два трети класа от НБУ”Михаил Лъкатник” гр. 

Бургас. Учениците от единия клас определихме за контролна група /К/, а 

учениците от другия клас за експериментална група /Е/. Средна възраст на 

учениците 9,5 години. На изследваните деца заснехме изходни и крайни данни, 

по специализирана тестова батерия, за периода от 09. 2021г. до 04. 2022г. 

Учениците от група /К/ работеха по традиционната учебна програма, а учениците 

от група /Е/ по предложения от нас модел, включващ двигателни дейности със 

скоростно-силов характер. 

 

Тестова батерия: Бягане 25 м, Бягане 50 м., Скок на дължина от място 

с два крака, Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава, 200 м. 

гладко бягане.[1] 

Модел за развитие на скоростно-силови качества при 9-10 годишните 

ученици 

Тренировъчни средства 

Специализирани бегови упражнения 
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 Бягане с високо изнасяне на коленете; Бягане с изнасяне на 

подбедрицата; Ситно бягане; Подскочно бягане; Странично бягане; Есобразно 

бягане; Ускорително бягане; Отсечки от 20-30 м. 

Контролни пробягвания 

 На 25 м.; На 50 м.; Усъвършенстване бързината на двигателната 

реакция; Линейни и кръгови насрещни щафети на 15-20 м. 

Подвижни игри 

 „Търси водача си”; „Околосветско пътешествие”; „Ястребът иде; 

„Подскачащите капитани; „Столици; „ Ъглова топка”; „Бий и бягай”; 

„Баскетбол”; Щафетни игри; Скоростно подготвителни игри. 

Подскочни движения 

 Вертикални подскоци; Подскоци с два крака над рингче, конус, топка; 

Многоскоци; Отскок с един крак; Щафетни игри с носене, хвърляне, подскачане. 

Упражнения по двойки с преодоляване на взаимното съпротивление 

 „Петльов бой”; „Кой ще изтегли другаря си”; Специализирани 

комплекси с гирички и 1 кг. плътна топка за подобряване на мускулната сила; 

Пренасяне на другар по начин „кресло” на различни разстояния, пренасяне на 

гимнастическа пейка. 

Общоразвиващи упражнения 

 Раменен пояс; Тазобедрени стави; Гръбначен стълб; Упражнения по 

двойки за гъвкавост; Земни упражнения; Щафетни игри с лазене, провиране, 

прескоци, прекатерване. 

Акробатически упражнения 

 Кълбо напред; Кълбо назад; Скок кълбо; Стойка на ръце; Странично 

колело; Упражнения с тояжка. 

Подвижни и скоростно-подготвителни игри 

 „Топка над въже”; „Бийте средните”; „Топка над глава”; „Топка в 

тунел”; „Прехвърли топката”. 

 

Анализ на получените резултати 

След обработка на резултатите и анализирайки получените данни, 

установихме, че разликите между изходните и крайните постижения на 

учениците от всяка група /контролна и експериментална/, както и разликите на 

крайните резултати на двете групи 

 са статистически достоверни, тъй като за всички тях Р>95%. Беше 

установен статистически значим прираст на резултатите в края на 

експерименталния период в сравнение с изходните данни по всички показатели, 

чрез които беше определено нивото на скоростно-силовите качества. 

На таблица 1 са отразени изходните и крайни данни, получени при 

замерването на двете групи по показателя „Бягане на 50 м. (Диаграма 1). 

 

Таблица 1. Бягане 50 м. 
 

 

Групи 

 

 

 

Изходни данни 

 

 

Крайни данни 

 

 

Критерии 

Разлика 

на 

средния 

прираст 
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 Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 9,79 0,47 4,8 9,02 0,31 3,43 96 0,77   0,56 

К 10,01 0,58 5,79 9,8 0,51 5,20 98 0,21 

 

 
 

Диаграма 1. Бягане 50 м. 

 

Тестът „Бягане 50 м.” отразява влиянието на експерименталната методика 

върху развитието на физическите качества на изследваните ученици. Със своята 

специфична характеристика беговата дисциплина ни осигурява по-бързо 

изработване на двигателния динамичен стереотип. Резултатите от изходните 

замервания показват почти еднакви стойности на контролната и 

експерименталната група. В края на изследването резултатите на двете групи са 

се подобрили, като значително по-осезаемо е подобрението при 

експерименталната група. Времето за пробягване на 50 м. се е подобрило от 9,79 

на 9,02 за експерименталната група и от 10,01 на 9,8 за контролната група. 

Считаме, че това се дължи на ефективността на специфичните средства за 

развитие на отделните елементи на бързината и в резултат на системното 

натоварване през изследвания период. В подкрепа на това твърдение е и фактът, 

че разликата от 0,56 сек. на средните прирасти е в полза на експерименталната 

група. 

Когато разглеждаме резултатите от бягането на 25 м. /таблица 2/ се отчита , 

че двете групи /контролна и експериментална/ са почти на едно и също ниво. 

(Диаграма 2). 

 

Таблица 2. Бягане 25 м. 
 

 

Групи 

 

 

Изходни данни 

 

 

Крайни данни 

 

 

Критерии 

Разлика 

на 

средния 
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прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 4,4 0,62 14,5 4,0 0,60 15 88 0,4 0,2 

К 4,7 0,68 14,4 4,5 0,66 14,6 97 0,2 

 

 

 

 
 

Диаграма 2. Бягане 25 м. 

 

Докато средните стойности при контролната и експериментални групи са 

съответно 4,7 и 4,4 сек. в началото на експеримента, то в края на експеримента за 

постигане на ново качествено ниво на скоростно-силовите качества на 

учениците, тези стойности са 4,4 за експерименталната група и 4,7 за 

контролната група. От тестовете е видно, че експерименталната група е 

подобрила средния резултат с 0,4 сек., а контролната с 0,2 сек. 

Получените данни са отражение на стре- 

межа на учениците за пълна личностна изява в щафетните игри. Беговите 

тестове на къси разстояния 25 и 50 м. са изключително точен критерий за 

състоянието на изгражданите от нас скоростни качества чрез разумна и 

практически осъществима технология на работа в часовете по физическо 

възпитание в начален курс на обучение. 

Таблица 3 отразява състоянието на учениците в началото и в края на 

експеримента. (Диаграма 3). 

 

Таблица 3. 200 метра гладко бягане 
 

 

Групи 

 

 

Изходни данни 

 

 

Крайни данни 

 

 

Критерии 

Разлика 

на 

средния 
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прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 46,4 2,9 6,25 41,6 2,8 6,7 99 4,8 3,6 

К 48,4 3,0 6,20 47,2 2,9 6,14 98 1,2 

 

 
 

Диаграма 3. 200 метра гладко бягане 

 

Близките стойности на постиженията на експерименталната група 46,4 сек. 

и контролната група 48,4 в началото на експеримента ни въвеждат в сравнително 

идентична начална база. След методическа работа в края на експерименталния 

период измерените резултати на експерименталната и контролна групи 

значително се промениха. Качествено бе изменението на експерименталната 

група, където Х2=41,6 сек., а на контролната Х2=47,2 сек. Разликата на средния 

прираст 3,6, която е в полза на експерименталната група говори, че системното 

приложение на средствата от примерната методика са основен катализатор на 

трайни промени в детския организъм. Тестът 200 м. за учениците от трети клас 

се явява като показател за издръжливост. Опорно-двигателния апарат и 

функционалните възможности на учениците в тази възраст не позволяват работа, 

използваща скоростно-силови възможности за по-дълги разстояния от 50 м. Ето 

защо, когато заснехме резултатите от бягането на 200 м. и ги анализирахме, 

търсим кое от посочените методически средства повлиява положително 

получените резултати. Считаме, че многократното повторение но щафетните 

игри се доближава до 200 метровото разстояние и това ни дава основание да 

твърдим,че учениците са получили адекватна подготовка за пробягване на по-

дълги разстояния. 

Разглеждайки изложените данни получени при замерването на двете групи 

по показателя „Скок на дължина от място с два крака”, откриваме положителни 
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промени в развитието на взривната сила на долни крайници, по-осезаемо при 

децата от експерименталната група./таблица 4/. (Диаграма 4). 

 

 

Таблица 4. Скок на дължина от място с два крака  
 

 

Групи 

 

 

 

 

Изходни данни 

 

 

Крайни данни 

 

 

Критерии 

 

Разлика 

на 

средния 

прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 129,4 0,2 0,15 168,6 0,2 0,12 99 39,2 26,8 

К 143,8 0,2 0,14 156,2 0,1 0,05 98 12,4 

 

 
 

Диаграма 4. Скок на дължина от място с два крака  

 

В началото на експеримента резултатите на контролната група са по-добри 

от тези на експерименталната група, но разликата е достоверна, защото Р=98%. В 

края на експеримента отчитаме повишение на резултатите от 143,8 на 156,2 за 

контролната група и от 129,4 на 168,6 за експерименталната група. 

Постижението на експерименталната група е с 12,4 по-високо от това на 

контролната група, което недвусмислено доказва, че новата методика за 

средствата на оптимизиране има благоприятно отношение за изменението на 

взривната сила на долните крайници-компонент на скоростно силовите 

качества.Още по-показателен е средния прираст на резултатите. При контролната 

група той е 12,4, а при експерименталната група 39,2. Разликата от 26,8 е в полза 

на експерименталната група. Значителното подобрение при експерименталната 
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група се дължи безспорно на специализираните упражнения изпълнявани от 

децата работещи по предложения от нас модел. 

Значителни промени са настъпили и с взривната сила на горни крайници, 

измерена с теста „Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава”/таблица 

5/. (Диаграма 5) 

 Таблица 5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глав 

 

 

 
 

Диаграма  5. Хвърляне на плътна топка 1 кг. с две ръце над глава 

Постиженията  края на експеримента са се повишили от 4,02 на 4,62 м. за 

експерименталната група и от 3,58 на 3,85 м. за контролната група. Прирастът на 

експерименталната група, сравнен с този на контролната е съответно 0,6 и 0,27, 

което е почти двойно в полза на експерименталната група. Определено считаме, 

че това се дължи на предложените от нас щафетни игри със скоростно силов 

характер, които натоварват многократно мускулатурата на горните крайници и 

раменния пояс. 

От направените изследвания определено можем да твърдим, че измерената 

издръжливост, скоростно-силови възможности, взривна сила на горни и долни 

крайници бележат добри резултати чрез приложените средства за оптимизиране 

развитието на скоростно-силовите качества при учениците от начална училищна 

възраст. 

 

 

Групи 

 

 

 

 

Изходни данни 

 

 

Крайни данни 

 

 

Критерии 

Разлика 

на 

средния 

прираст 

Х1 S1 V1 X2 S2 V2 P D  

Е 4,02 0,7 17,4 4,62 0,6 12,9 98 0,6 0,33 

К 3,58 0,57 15,9 3,85 0,6 12,9 99 0,27 
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Анализът на резултатите на физическата дееспособност на изследваните 

деца, недвусмислено потвърждават постигане на целта на настоящето 

изследване. Приложеният от нас модел за оптимизиране развитието на 

скоростно-силовите качества при децата от 9-10 годишна възраст, води до по-

голяма ефективност при развитието на скоростно-силовите качества на 

учениците. 

 

 

Изводи: 
1. Проследяването на показателите за физическата дееспособност на 

учениците от трети клас във времето показа, че те се характеризират с различна 

динамика на изменение, като при всички се наблюдава плавно увеличение. 

2. По отношение на използваните средства за оптимизиране на скоростно 

силовите качества, учениците от експерименталната група показват по-високи 

резултати по всички тестове за физическа дееспособност, превъзхождат осезаемо 

връстниците си от контролната група. 

3. Целенасоченото и системно приложение на средствата за оптимизиране 

на скоростно- силовите качества в уроците по физическо възпитание, до голяма 

степен допринася за оптимизиране на двигателната активност на учениците от 

трети клас. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА ПРИ ОБУЧЕНИЕТО 

ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ В ИНТЕРАКТИВНА СРЕДА 

 

Дечко М. Игнатов, Мария Н. Бурева 

 

APPLICATION OF FIXED TOOLS IN TRAINING IN PHYSICAL 

EDUCATION IN AINTERACTIVE ENVIRONMENT 

 

Dechko Ignatov Maria Bureva 

 

 

ABSTRACT :This study aims to study the impact of mobile and other games as 

a method of complex effect on the development of pupils of primary school age, applied 

in combination with group racing organization of work in the process of physical 

education. These are the creative engine models with complex character whose 

decisions are based on acquiring knowledge, developing skills and building attitudes. 

They put players in situations of active communication with each other. Activating 

personal decisions based on communication, cooperation, dialogue, analysis and 

deciding on a specific problem based on prior learning and physical experience. 

  

KEYWORDS: interactive motor-game model, mental development, motor 

thinking 

 

Особен интерес за теорията и практиката на обучението по физическо 

възпитание представляват подвижните игри, които са богати на активни 

движения, за разлика от неподвижните и забавните игри, които протичат в 

статично положение. Това обяснява причините обуславящи огромното желание у 

децата за участие в дадена игра. Те са плод на интереса към нея, на желанието да 

се проверят личните умения, както и да се получи удовлетворение от 

постигнатия успех в съчетание с позитивни емоции породени от двигателната 

активност. Именно това превръща играта в незаменимо средство за изграждане 

на двигателни умения и навици у децата от начална училищна възраст.[4] 

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 – временните величини. В резултат на това 

изучаваните движения няма да се усвоят, а превръщането им в градивен навик – 

невъзможно.[5] Напротив, изграденият навик може да се окаже деструктивен, 

което е крайно неприятно и небива да се допуска. 

За огромно съжаление,в условията на традиционното обучение никак не са 

малко подобни случаи. Все още обучението по физическо възпитание 
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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 между него 

и 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 и 

щафетни игри в трети клас, като метод с комплексно въздействие, върху 

формирането на детската личност, при нови, нестандартни условия на 

групово-съревнователна организация на обучение. 

 

Задачи на изследването: 

1. Да се формира и развие в децата способност за изграждането на 

вариативни, двигателно-игрови модели на подвижни и щафетни игри, в 

условията на интерактивно обучение. 

2.Тестово изследване промените в психическото развитие на децата в 

процеса на изграждане на двигателно-игрови модели. 

Съобразно с целта и свързаните с нея задачи на изследването, 

диференцирахме обучението в две направления: 

 Изграждане от децата на двигателно- творчески, игрови модели, по 

зададени конкретни критерии и задачи поставени от учителя. 

 Самостоятелно изграждане от децата на вариативни двигателно-игрови 

модели. 

 

Примерни модели от първо направление – задачи поставени от 

учителя/оригинални, авторски/: 

Съобразно спецификата на групово-съревнователната организация, класът 

е разделен на три смесени групи. Двигателната задача се реализира при 

нестандартни условия – „Архитекти”. 

На разстояние 20 м. от стартовата линия, на три отделни места, се поставят 

различни по брой и вид предмети, но тяхното количество и видово разнообразие 

да е еднакво и за трите групи. Преди стартирането на играта се предоставя 

възможност на групите за време от 30 сек. Да обсъдят, обмислят и решат какъв 

„архитектурен проект”могат да реализират с предоставените им уреди, зад 

фронта на играта. 

Условия на протичане: след сигнал „старт”всеки ученик преминава по 

трасето на играта/което в зависимост от поставените образователни цели може да 

бъде с еднородна или смесена двигателна характеристика/, взема само един 
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предмет, връща се обратно и го отнася зад строя на групата. Когато се съберат 

достатъчен за начало на реализацията на проекта брой предмети, децата 

очакващи реда си започват да „строят”, като внимават да не пропуснат старта си. 

Играта приключва след изчерпване на всички предмети, едновременно с готовия 

двигателно-конструктивен модел. Критерии за оценка: бързина; точност; 

оригиналност; брой варианти.[3] По зададените критерии, децата сами оценяват 

проектите на всяка група. Играта се дозира индивидуално-от децата, според 

решението на групата/отнася се за деца със СОП/ и групово – според броя на 

предметите. 

 

Примерни модели от второ направление – самостоятелно изграждане на 

двигателни модели от децата. 

„Риболовни приключения”- като помощни средства използваме динамична 

демонстрация-кадри съдържащи традиционни и алтернативни похвати на 

риболов, както и подходящо подбрана, свързана с демонстрацията мелодия, но 

без текст. 

Условия на протичане: на фона на демонстрацията в съчетание с музикален 

съпровод за време 30 сек., децата трябва да открият играта с която е свързан 

демонстрационния материал, да сътворят и изпълнят варианти на играта, като 

запазят двигателната и характеристика. Критерии за оценка: точност; 

оригиналност; брой варианти. Играта се дозира по времетраене.[2] 

Изследването бе проведено месец септември-май 2021-2022г. в НБУ 

”Михаил Лъкатник”- гр. Бургас с 23 деца-12 момчета и 11 момичета от трети 

клас. През изследвания период, обучението по физическо възпитание се проведе 

изцяло по експерименталния, интерактивен, двигателно-игрови модел, като във 

всяко занятие се реализираха минимум по две двигателни задачи от посочения 

модел. 

Тестова батерия за отчитане динамиката на измененията в комплексното 

личностно развитието на  децата при проведените две контролни измервания–

начално/без въздействие на моделите/; заключително: 

 

1.Тест „Упоритост”                  4.Тест „Енергичност” 

2.Тест”Активност”                   5.Тест „Успеваемост” 

3.Тест „Дисциплинираност”   6.Тест „Търпеливост” 

7.Тест за „Тревожност”/тест на Тейлър/ 

 

При тестове 1, 2, 3, 4, 5, 6 изследваните деца са оценявани едновременно 

по шест степенна скала на практическо проявление на упоритостта, активността, 

дисциплинираността, енергичността, успеваемостта и търпеливостта: 

 1-ва степен-крайна степен в отрицателно отношение. 

 4-та степен-средна степен на проявление на дадено качество. 

 6-та степен-силно изразена,крайна степен в положително отношение на 

проявление на дадено качество. 
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Тест за „Тревожност”-прилага се адаптиран тест на Тейлър, при който 

децата отговарят на осем въпроса с „да”или „не”: 

 Изморяваш ли се бързо? 

 Боли ли те често глава? 

 Изчервяваш ли се често? 

 Винаги ли са ти топли ръцете и краката? 

 Изпотяваш ли се често? 

 Почти винаги ли си гладен? 

 Лесно ли се разплакваш? 

 Обичаш ли да чакаш? 

Отчита се броя на положителните отговори. 

 

Анализ на получените резултати 

 Анализирайки данните получени от тестовите изследвания на детската 

енергичност при изпълнението на различните модулирани двигателни задачи, 

регистрираме чувствителна промяна, в положителен аспект, в края на отчетния 

период. При началното изследване, детската енергичност е била със стойност 

X=5,1, а при финалното изследване стойността е нараснала на X= 5,7 т.е. с 0,6 в 

повече./Pt>95/ 

За подобна чувствителна, положителна промяна сочат и данните от 

изследванията на детската упоритост. Изходното изследване отчита средни 

стойности от X=4,9, а заключителното-резултат от X=5,6 - с 0,7 в повече./Pt>95/ 

/Табл.1, Диаграма 1/ 

 
 

Условия 

на изследване 

Енергичност 

 

 X S V  

Упоритост 

  

     X S  V  

Начално изследване 5,1 0,32 6,27 4,9 0,57 11,63 

Заключително изследване 5,7 0,48 8,42 5,6 0,52 9,26 

Таблица 1.  Динамика на изменение на енергичност и упоритост 
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Диаграма 1.  Динамика на изменение на енергичност и упоритост 

 

Получените високи резултати могат да се обяснят с факта, че при 

обучението по експерименталния модел, основна роля заема формирането на 

семантична база на мисленето и творчеството, емоционалното преживяване и 

удовлетворението от получаването на собствен продукт от детето, а не на 

получаването на сума от знания.     Детето се обучава при съвсем нови 

познавателни условия, които го превръщат в основен субект/а не само 

изпълнител/ на собствената си продуктивна дейност, защото водещо е мисленето, 

а не паметта. 

Сравнявайки данните от изходните и крайни резултати по останалите 

тестови задачи, констатираме същата положителна тенденция по отношение 

крайни резултати. В началния изследван период търпеливостта на учениците е 

била X=5,0, а в крайния – X=5,5, а дисциплинираността е била X=5,0 в началото 

и X=5,4 в края на експеримента т.е. средно стойностно повишение от 0,4./Табл. 2, 

Диаграма 2/ 

 
Условия 

на изследване 

Търпеливост 

 

 X S V  

Дисциплинираност 

  

     X S  V  

Начално изследване 5,0 0,3 6,0 5,0 0,97 18,8 

Заключително изследване      5,5 0,53 9,64 5,4 0,88 17,25 

Таблица 2. Динамика на изменение на търпеливост и 

дисциплинираност  
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Диаграма 2. Динамика на изменение на търпеливост и 

дисциплинираност  

 

Положителни промени настъпват и в успеваемостта и активността на 

малките ученици. Успеваемостта е нараснала от X=4,9 в началото до X=5,5 в 

края на експеримента. Активността също бележи развитие от X=4,7 в началото 

до X=5,7 в заключителното изследване. 

В резултат на специализираното експериментално обучение, значително е 

намаляло и нервно-психическото напрежение, което се наблюдава при 

изследване отговорите на децата чрез теста за тревожност на Тейлър. В началния 

етап на експеримента броят на положителните отговори „да” е 20 до 72 т.е. 

отговорите „да” са 27% от всички възможни отговори. В заключителния етап на 

експеримента броят на положителните отговори „да” е само 6, което 

представлява 0,08% от всички възможни отговори. Разликата от началото и края 

на експеримента доказва, че тревожността рязко е намаляла. 

Анализирайки дейностите свързани с прилагането на експеримента, самата 

експериментална работа и получените резултати, можем да оформим следното 

обобщение: 

Практическата реализация на експеримента ни позволява да 

диференцираме два етапа в развитието на детската личност под влияние на 

нестандартните, специфични условия на обучение: 

В първият етап се наблюдава формиране на навици за самостоятелна 

дейност, умения децата сами да вземат решения в нестандартни ситуации. 

Формират се навици за свободно общуване с връстниците и съвместни действия 

при различни нови неопределени ситуации. 

Във вторият етап се развиват навици за общуване и групова дейност; 

задълбочаване на знанията и получаване на творчески резултати; изграждане на 

стремеж към творческо развитие. 

Възможността за изграждане на творчески модели на подвижни  игри, от 

децата в условия на групово-съревнователна организация на обучение по 
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физическо възпитание, притежава много психологически преимущества.  С 

помощта на необятното си детско въображение, децата подсъзнателно изменят 

стереотипа си на мислене, насочвайки го към самостоятелна творческа мисловна 

дейност. Именно това обуславя комплексния характер на обучението, който е 

сигурна предпоставка за създаването на 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 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.[1] 

Развитието на творческите игрови модели 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. Това е мощен 

стимул за детската инициативност, оригиналността на решенията им, 

вариативността на двигателните им действия, творческите им прояви. 
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ПРИЕМНА ГРИЖА ИЛИ ПРОЦЕС НА ДОРОДИТЕЛСТВО В 

КОНТЕКСТА НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО 

 

Диана Ст. Нинчева 

 

FOSTER CARE OR PROCEDURE IN THE CONTEXT OF THE CHILD'S 

BEST INTEREST 

 

Diana St. Nincheva 

 

ABSTRACT: Foster care - a social service that provides care for children at 

risk, based on an individual approach and remains the only family care, an alternative 

to institutional care in Bulgaria. Foster care is an opportunity for the child to have a 

family, but at the same time the organized processes can be developed as a support for 

the newborn family, i.e. foster care can be considered as a process of parenting or the 

development of a parallel support plan and for biological parents. This organized 

teamwork can be presented in two parallel contexts, interrelated and related to the 

main goal of quality assurance in the management of the foster care process. The first 

context - with regard to the participants in the organization of social services, inter-

institutional cooperation and the participation of foster families and biological parents 

as important partners in decision-making for good enough care for the child. The 

second context underpins the understanding that shared accommodation provides 

basic support for the child. 

 

KEYWORDS: foster care, parenting, multidisciplinary team, child centered 

approach, training, professionalization. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

С настъпването на демократичните промени през 1989 година България 

приема нова визия за грижа за децата в риск. Утвърдените международни 

принципи на закрила са припознати от правителството. На 20.11.1989 г. Общото 

събрание на Организацията на обединените нации приема Конвенцията за 

правата на детето – първата юридически обвързваща международна конвенция, 

която утвърждава човешките права на всички деца. Република България 

ратифицира Конвенцията с решение на ВНС от 11.04.1991 г. и от месец юни 1991 

г. тя е в сила за страната и е част от вътрешното право. Това е период, който се 

приема за старт на реформата в грижите за деца в България, който можем да 

назовем като символичен. Ситуацията в България е далеч от това да отговори на 

изискванията на Конвенцията на ООН за правата на детето, тъй като няма нито 

законова рамка за закрила на правата на децата, нито адекватен капацитет сред 

държавните структури за работа с деца в риск. Държавата е изправена пред 

много висок брой на деца, разделени от техните биологични семейства и 
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настанени в институции, тъй като тази форма на грижа е единствената 

организирана в отговор на трудностите на децата и семействата. 

Реален старт на реформата в системата на закрила на детето дава 

приемането на Закона за закрила на детето на 13.06.2000 година. Стартиралата 

реформа и до момента е с основна задача промяна на модела и преминаването от 

институционална грижа към развитие и утвърждаване на алтернативни социални 

услуги в семейната среда. 

Нуждата от дете-центриран подход, изведен чрез генерични принципи на 

Конвенцията на ООН за правата на детето и поставени като фундамент при 

развиването на политиките за закрила на детето чрез основните принципи, 

разработени от OAK Foundation и UNICEF Innocenti Research Institute (местно 

ниво), извеждат  необходимостта да се отчита ежедневната среда, в която децата 

живеят, да се разбират силните и слабите страни на тази среда. „Дете-

центрираният подход би следвало да инвестира в работа със семейства и 

общности, да подкрепи техния капацитет за изграждане на подкрепяща, 

закриляща и уважаваща среда за децата“.  

Приемната грижа започва своето развитие в този нов етап. Това е 

иновативна за България социална услуга, която осигурява грижа на децата в 

риск, основана на индивидуален подход и към момента в България остава 

единствената семейна грижа, алтернатива на институционалната грижа. 

Приемната грижа е възможност за детето да има семейство, но едновременно с 

това организираните процеси могат да бъдат разгърнати като опора и за 

рожденото семейство, т.е приемната грижа може да бъде разгледана и като 

процес на дородителство или процес на развитие на паралелен план за подкрепа 

и за биологичните родители. 

Тази организирана екипна работа може да бъде представена в два 

успоредни контекста, взаимосвързани и съотносими към основната цел за 

осигуряване на качество при управление на процеса на приемна грижа. Първият 

контекст – по отношение на участниците при организирането на социалната 

услуга, междуинституционалното сътрудничество и участието на приемните 

семейства и биологичните родители като важни партньори при вземането на 

решения за достатъчно добра грижа за детето. Вторият контекст се основава на 

разбирането, че споделеното настаняване дава основните опори за детето. 

Подкрепата на двойната привързаност/мултипривързаност позволява на детето 

да бъде лоялно към своите родители и едновременно с това да се подкрепя 

възможността да създава нови връзки, да изгражда привързаност с други 

значими и важни хора за него, които му позволяват да расте и да се развива. 

В Бюлетин на ДАЗД 1/2004 г. Цвета Антонова отбелязва, че основна 

трудност в реализирането на приемната грижа е намирането на приемни 

семейства, които да се грижат за детето и да бъдат партньори на биологичните 

му родители. Осъзнаването на  нуждата и значението на този процес на 

дородителство както за детето, така и за неговите рождени родители е част от 

процеса на професионализиране, на израстването на приемното семейство до 

заемането на значимо място в професионалната общност. Това познание се 

основава на учене и разбиране на значимостта на рожденото семейство при 
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формирането на идентичност; за изоставянето, разделите и разпокъсаността на 

живота на децата като травматично преживяване и пр. 

Според други автори концепцията за споделено родителство „предполага 

запазване на ролята на родното семейство в степента, в която то има капацитет 

да изпълнява функциите си, и едновременно с това – чрез приемното семейство, 

чрез професионалисти, предполага поемане на функции, които то не успява да 

реализира достатъчно добре (Мартенс, А., 2007). 

„Настаняването извън родното семейство се възприема като допълващо 

или споделено настаняване“, според Петрова Н. Авторът посочва, че общите 

функции на семейството се разпределят /не се заместват/ между биологичното, 

което дава родството и принадлежността, приемното, което осигурява грижа и 

привързаност, и професионалния екип, който поема социализиращите функции 

на семейството – учене, интереси, връзка с родното семейство, с институциите и 

пр.“ Анализът на връзките и свързването през родството, привързаността, 

принадлежността по отношение на едно дете, настанено в приемно семейство, 

непрекъснатият процес на учене – Как да се съхранява идентичността на детето и 

неговото родство?, са важна част от подкрепата, която институциите оказват 

както на детето, така и на приемното семейство. Тази подкрепа се планира след 

професионална оценка на потребностите, както на детето /план за грижа и план 

за действие, изготвен от ОЗД и съгласуван с доставчика на социалната услуга, 

приемното семейство и родното семейство/, така и след професионална оценка 

на потребностите на приемното семейство. 

Потребността от насърчаване на процеса на споделена грижа чрез 

обучение аргументира Лоу, Марион, който насочва вниманието върху харта за 

приемна грижа, разработена от Националната асоциация за приемна грижа 

(NFCA) на Великобритания. В подкрепа на хартата NFCA разработи и въвеждащ 

курс за обучение за приемни родители. Обучението насърчава полагащите грижи 

да виждат себе си като неразделна част от екипа за грижи за деца, за да защитят 

интересите на детето и да работят с родители, служители на агенции и други 

професионалисти, за да оценят това, което правят.15  

Основна задача на социалните служби от системата за закрила на детето и 

на доставчиците на услуги е да създадат всички необходими условия за оказване 

на професионална подкрепа на приемните семейства, за да могат да развият 

потенциала си така, че да дадат опора както на детето, така и на неговите 

родители, в случаите, когато това е възможно. Процесите на взаимодействие се 

медиират от ангажираните специалисти и се основават на ключови принципи 

като: 

- доверие, уважение и зачитане на личното и професионално 

достойнство между различните участници в процеса на предоставяне на 

услугата; 

                                                           
15 The Challenge of Partnership: A National Foster Care Charter in the United 

Kingdom.Предизвикателството на партньорството: Национална харта за приемна грижа в 

Обединеното кралство Authors: Lowe, Marion I. Source: Child Welfare. Mar/Apr91, Vol. 70 

Issue 2, p151 – 156, 6p. 
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- ясна система за професионална подкрепа – придружаване, 

консултиране, супервизия, спешна намеса. Необходимо е тази система да бъде 

налице и семействата да бъдат информирани как тя работи и как те могат да я 

ползват по своя заявка. Приемното семейство трябва да знае към кого, за какво 

могат да се обръщат, по кое време и в какъв период от време могат да очакват 

помощта.   

- приемното семейство трябва да участва като пълноправен член на 

екипа по случая на детето, което е настанено; 

- рожденото семейство участва активно и поема част от своите родителски 

функции, с подкрепата на компетентен специалист от екипа.  

Биологичните родители, от една страна, са ползватели на услугата, но в 

същото време се явяват и участници в процеса на приемна грижа. Тяхната роля и 

задача се договоря с тях и се планира с внимание, като се съобразяват причините, 

довели до извеждането на детето от семейството и капацитета на родителите. 

Ролята на биологичните родители може да бъде активна. Те могат да участват 

динамично в процесите на грижи, да предлагат решения в интерес на детето. В 

други случаи, когато капацитетът е ограничен или се наблюдава друг тип 

страдание, то ролята на родното семейство може да бъде планирана и въведена 

внимателно. Моят професионален опит, основан на 16 години практика в 

системата на закрила на детето показва, че е важно рожденото семейство да бъде 

привлечено и поставено в активна позиция на грижа за своето дете. Това 

овластяване дава възможност да бъде съхранена родствената връзка и 

принадлежност на детето, да бъдат решени проблеми и да бъдат развити нови 

компетенции, необходими за една успешна реинтеграция като основна и важна 

цел в плана за действие и плана за грижи, приет от мултидисциплинарния екип. 

Важно е да бъде уточнено, че работата с рожденото семейство и включването им 

в процеса на грижа за детето се планира след професионална оценка на 

капацитета и възможностите на родителите. Мултидисциплинарният екип ясно 

договоря и разпределя задачите на всеки един от участниците в процеса – ОЗД, 

доставчика на социални услуги, приемното семейство, рожденото семейство и 

детето. Основен фундамент, върху който се развива процеса, са развити 

професионални компетенции на приемното семейство в отговор на поставените 

цели, свързани с процеса на дородителство в контекста на най-добрия интерес на 

детето.  

По този начин с подкрепата на институциите – специалистите, 

ангажирани с процеса на приемничество и с подкрепата на приемните родители, 

детето намалява своята тревожност, отговоря си на много свои въпроси, запазва 

връзката с родното семейство, а по този начин се съхранява неговата 

идентичност и родство.  

Приемната грижа, разгледана като процес на дородителство, дава 

възможност потенциалът на родното семейство да се съхрани или то напълно да 

поеме своите функции, а детето да си създаде ясна представа за себе си, за своето 

място, да се разположи в историята на своето семейство, в актуалната ситуация, 

като приеме или създаде своя лична история. По този начин то може да търси 

смисъл и цели в живота си занапред.  
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За да бъдат реализирани повече добри практики, а приемната грижа да се 

реализира и като възможност за подкрепа на родното семейство, основано на 

практическата ми работа и наблюдения на действащи практики в България, 

отчитам нуждата от осмисляне и задълбочаване на разбирането от повишаване на 

уменията и професионалното ниво на комуникация и нуждата им от 

синхронизиране с утвърдените принципи на управление на социалната услуга. 

Взаимоотношенията между приемни родители и социални работници зависят от 

общите, споделени ценности и ясното разбиране на ролите. Личностните 

различия между всички участници и техния различен професионален капацитет, 

прекомерната контролираща и административна, а не подкрепяща функция на 

социалните работници над приемните родители, както и трудностите при 

вземането на спешни решения от приемните родители са част от проблемите, 

които очакват своите решения.  
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ФАКТОРИ НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА 

 

Диляна В. Андонова 

 

FACTORS OF SOCIALIZATION 

 

Dilijana V. Andonova 

 

ABSTRACT: Some crucial and fundamental factors which the process of 

socialization depends on are discussed in the article.  They refer to environmental, 

social and other kinds of influence which could provoke specific reactions and also to 

create behavioral models. The first of these factors is focused on all the conditions 

which the family provides as prerequisites directing the early stages of human 

development. The second one includes social interactions and especially the influence 

of age-mates. The third one pays attention to the impact produced by the media. 

Another factor is oriented to the cultural environment and also to all the effects which 

some phenomena like art and sport reflect on the ability of children to be active, 

comprehensive and creative. And finally the educational environment is focused and 

enhanced as very fundamental factor corresponding to other factors and 

interconnecting their efficiency.  

 

KEYWORDS: socialization, educational environment, social interactions, 

media, culture, age-mates influence. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Социализацията е приоритет в работата на всички педагогически 

специалисти, поради което е необходимо да се познават факторите, влияещи 

върху умения за практическа дейност и социални компетентности. Процесът на 

социализация е обект на тълкуване от различните науки. Всяка една има 

приоритетни акценти, но общото в отделните интерпретации се открива по 

посока на съдържателния характер на процеса. Социализацията е процес, при 

който човешкият индивид със своите биологични предпоставки постепенно 

овладява социален опит, навлиза в социални отношения и се превръща в 

личност, която може да се реализира в различните сфери на обществения живот 

и трудовата практика. 

Основните фактори, които имат най-ясно изразен социализиращ ефект, са: 

семейството; възпитателно-образователната среда; връстниците и неформалните 

групи; медийното пространство; културата (социокултурата), изкуството, спорта 

[2]. 

За целите на настоящото изследване едни от факторите имат пряко, други – 

косвено значение.  

 Семейството 
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Семейството като социална институция се „надстроява над естествения 

инстинкт за съхранение на потомството, когато трябва да се усвояват и предават 

много неща, свързани с научаване на базисни навици, придобиване на социална 

ориентация, разбиране на отношенията и връзките, координация на 

взаимодействията и разбирането на начини и средства за съществуване, 

роднински роли, ценности и норми. Социализиращата функция на семейството е 

изключително важна за по-нататъшното развитие на детето. Социализацията в 

семейна среда протича по няколко начина: 

- овладяване на речта;  

- изграждане на умения за общуване;  

- усвояване на морални категории и ценности; 

- възприемане на модели на поведение и отношение към хората;  

- участие в игрови и др. дейности. 

Чрез родителите си децата изграждат своята представа за света. Какъв 

ще е той, зависи от родителите. Това може да е приятен свят с много любов; 

свят на пренебрежение или безразличие, където трябва да се бори детето, за 

да му обърнат внимание, или по-лошо: враждебен свят, в който трябва да 

живее в едно постоянно състояние на свръхбдителност. В кой от тези 

варианти ще израсне детето, родителите решават. Варианти, които поставят 

основите на социализация, проявяваща се, когато детето влезе в нова 

социална роля на ученик. 

Семейството като фактор на социализация има отношение към 

настоящата разработка по посока на:  

- семейството е най-малката социална единица, поставяща началото 

на  процеса на социализация на детето, който е предшестван от този в 

училище. Преди да влезе в ролята на ученик, детето овладява реч, изгражда 

комуникативни умения и морални ценности, които са основата, върху която 

училището надгражда; 

- семейството продължава да бъде фактор, който успоредно с 

училището социализира. Двете социални институции семейство и училище 

се допълват като доминиращата роля на всяка една от тях е различна в 

различните етапи от живота на личността. 

 Връстниците и неформалните групи 

Този фактор като цяло забавя социализацията, тъй като тази група е 

съставена от деца с близки възможности и социален опит, който трудно може да 

стимулира развитието на индивида. Отношението на детето с връстниците в 

неформалната група (това обикновено са приятелските групи) води до усвояване 

на еталони на поведение, присъщи за самата група и среда. 

Факторът връстници и неформални групи има отношение към настоящото 

изследване по посока на: 

- в училище децата общуват предимно с връстниците си. Това е както със 

съучениците от един клас, така и от други паралелки; 

- формирането на приятелски групи в училище също е често срещано 

явление. В училище децата намират своите приятели, с които общуват повече, 

отколкото с тези извън училище. 
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 Медиите 

Медийното пространство е най-влиятелният и неконтролируем фактор в 

процеса на социализация на индивида. Средствата за масова информация оказват 

силно влияние върху развитието и възприятията на общественото мнение и 

успешно формират нагласи, влияейки върху чувствата и възгледите на голяма 

част от обществото, а оттам се пренасят и върху отделната личност. 

Съвременните средства за масова комуникация представят на 

подрастващото поколение във всевъзможни форми всички вариации на 

социалното поведение и по този начин играят огромна социализираща роля. Тези 

средства в различен контекст демонстрират на подрастващите богатата гама на 

човешкото поведение – от величието и героизма до падението и пошлостта. Тези 

средства при съвременните условия са едни от най-големите възпитатели на 

младото поколение и тяхната отговорност за облика на бъдещото общество 

занапред все повече ще нараства. 

Особено силно е социализиращото въздействие на телевизията, тъй като тя 

е достъпна и за децата, които все още не могат да четат. Някои автори са склонни 

да обособяват като самостоятелна „компенсиращата” функция на средствата за 

масова комуникация. С тяхна помощ много хора са в състояние да компенсират 

редица пропуски в общата и в специалната си подготовка, да компенсират 

недостатъци в личното си поведение, да преустройват стереотипи, които са се 

утвърдили през други периоди от живота им. 

Специалисти, работещи с деца в ранна детска възраст, обръщат внимание 

на тревожна тенденция в ежедневно нарастващия брой случаи, при които 

вследствие на прекомерно гледане на екрани, се наблюдава изоставане в 

психическото развитие и говора на децата. В тази връзка те призовават за 

национална разяснителна кампания от страна на отговорните 

институции относно информирането на младите и бъдещи родители за 

рисковете, криещи се в предлагането на мултимедийни технологии на малки 

деца. Мероприятия като отворени писма апели до Министерство на 

образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването 

(МЗ), Съвета за електронни медии (СЕМ) и Държавна агенция за закрила на 

детето (ДАЗД) са част от дейностите за преодоляване на негативното влияние на 

медиите. Специалистите алармират, че стават свидетели на голям брой случаи, 

при които вследствие на прекомерно гледане на екрани в ранна детска възраст 

(0 – 3 г.), независимо от формата и съдържанието, в това число телевизори, 

таблети, телефони, интернет канали за видео споделяне и излъчване, може да 

се наблюдава изоставане в психическото развитие и говора на децата.  

Тук следва да се обърне внимание и на детските градини, тъй като някои 

родители споделят, че се излагат на екрани дори деца в ясли. Това повдига и 

въпроса какво се случва с родители, които не желаят децата им да бъдат 

излагани пред екран, когато в част от държавните детски градини това е 

зловредна практика, а предучилищната подготовка е задължителна. 

Медиите като фактор на социализация въздействат успоредно с 

училището. В тази връзка тяхната роля за настоящото изследване е от 

изключително значение. Нещо повече –използването им от педагогическите 
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специалисти за целите на образователния процес трябва да бъде контролиран 

процес. 

 Културата, изкуството, спорта  

Това са фактори с изключително силно въздействие върху социализацията 

на децата. Понятието „култура“ има латински произход (cultura, идващо от colo, 

colere) и означава възпитание, образование, развитие, култивиране. 

 Културата в контекста на социологическото разбиране и тълкуване е 

начин на живот на хората. Културата включва: 

- идеите, вярванията, ценностите на хората, литературата, изкуството, 

музиката, религията, философията; 

- социалната организация на живота на хората, социалните институции, 

структурите, функциите и механизмите, чрез които те задоволяват жизнените 

потребности на обществото; 

- съвкупност от правила, норми, навици, обичаи, установки да дадена 

човешка общност, споделяща тези норми и др. 

Изкуството е съставна част от културата на човечеството. То е форма на 

обществено съзнание. Изкуството (на старобългарски: искоусъ – опит, 

изпитание) е разнообразна гама от човешки дейности и произведения, създадени 

с естетична цел, но също така и комуникативна чрез визуални, слухови или 

изпълнителни материали, изразяващи въображаемите и техническите умения на 

автора, предназначени да бъдат оценени заради тяхната красота и емоционален 

заряд. Изкуството е компонент на културата, което отразява разбирането за 

икономическите и социални основи, както и предаването на идеи и ценности, 

присъщо на всяка човешка култура в пространството и времето. Обикновено се 

смята, че с появата на хомо сапиенс, изкуството първоначално придобива 

ритуална функция, магическа или религиозна (палеолитното изкуство), но тази 

функция се променя с развитието на човешките същества, придобива 

естетически компонент и социална, и образователна функция [4]. 

Лев Толстой определя изкуството като средство за комуникация между 

хората. В тази връзка училището е мястото, където това средство за общуване 

трябва да се използва пълноценно. Изкуството има своето място във всички 

компоненти на училищната среда: обучението, в социализацията и във 

възпитанието. Всички видове изящни и пластични изкуства, както и по-

специфичните категории като декоративни, визуални, сценични изкуства или 

литература имат своята роля за социализацията на учениковата личност.  

Разпространеното мнение е, че спортът възпитава. Ролята му за 

социализацията остава на заден план. Спортът представлява една форма на 

групово взаимодействие, в която се усвояват необходимите за развитие на 

обществото функционални модели на поведение. Участието в индивидуални или 

групови форми на спорт съдейства за формиране на социални компетентности. 

 Възпитателно-образователната среда (детска градина, начално, 

основно и средно училище, университет, и др).  

Социално-психологическият климат и атмосфера във възпитателните и 

образователните заведения, еталоните на поведение в тях оказват сериозно 

влияние върху процеса на социализация. Обект на настоящото изследване е 
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училищната среда. При постъпване в училище детето променя своята водеща 

дейност, своя динамичен стереотип, съответно променя и своя социален статус. 

Ако първичната социализация се приеме, че е в семейството, то в училищна 

среда се осъществява вторичната социализация. Тази нова среда и условия 

предполагат съответната готовност за пълноценно развитие на детето. 

Училището е образователната институция, в която детето се осъзнава като 

подрастващ, който условно излиза от силното влияние на семейството и навлиза 

в нова среда, с нови формални и неформални отношения. Мястото, където 

започват да  се оценяват личните качества и способности на индивида. 

Училището е не само важен фактор за възпитание и обучение, но и много важно 

звено в сложната връзка, която се създава между обществото и личността. Много 

от процесите, свързани със социалната диференциация, дават пряко или косвено 

отражение върху характера на социализацията на децата в училище. Според Л. 

Милков особено важни са организацията и управлението на възпитателната, 

образователната и учебната работа, класната, извънкласната и 

извънучилищната дейност, новите социални роли, които изпълнява детето 

ученик [1]. 

Училището е социална институция.  Социалните институции са 

универсални, с различна степен на устойчивост и продължителност на 

съществуване структури, които изпълняват определени дейности, имат 

конкретна мисия и цели, форматирани са от определени и дълбоко свързани с 

тяхното фундаментално предназначение модели. Те изпълняват определени 

функции и имат механизми (ценности, норми) за задоволяване на базисни и 

жизнено важни потребности на хората.  

Всяка институция започва да контролира паметта на своите членове, като 

осигурява категориите на тяхното мислене, определя условията за 

самопознанието и фиксира идентичността. Институцията подсигурява 

социалната структура чрез сакрализиране принципите на справедливостта.  Мери 

Дъглас [3] анализира и обяснява подробно причините за възникването на една 

институция. Според авторката институциите възникват плавно от засилващата се 

инерция на сливащи се интереси и от неопределено интерфериране на принуда и 

конвенция. Институциите систематично направляват индивидуалната памет, 

канализират възприятията ни във форми, съвместими с одобрените от тях 

отношения...крият влиянието си и възбуждат нашите емоции до стандартизирано 

ниво по стандартни въпроси…надаряват се сами с правота и заливат всичките 

нива на информационната ни система с взаимното си потвърждение.” 

Информацията относно това как съществуват институциите, която на пръв 

поглед е встрани от темата, е необходима, за  да се изясни механизмът, на който 

се основава действието и на образователните институции, които са движещите 

сили в едно общество. Институциите са важни, защото управляват конкретни 

области от обществения живот. Дават яснота на хората, относно това, какво се 

очаква от тях в различни ситуации, играят социализираща роля. Институциите са 

тези, които осигуряват достъпа до здраве, власт, знания и образование. Тяхна 

задача е да структурират социалния живот.  
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Образователната институция създава усещането у индивида за 

съпричастност и лична включеност, дължащи се на многогодишното участие и 

пребиваване в нейната среда. Ефективността на всяка образователна институция 

зависи от структурираното й въздействие, което започва от ранна възраст 

посредством активизиране на „традиционни и иновативни методи” на обучение – 

преподаване, изпитване, оценяване, които стават изразители на утвърдени 

политики и подходи в обществената структура [5]. 

Първостепенната функция на образователните институции включва 

социализацията на децата и младежите в обществото. Осъществява се 

посредством предаване на различни културни елементи: ценности, идеи, 

вярвания, представи, правила, норми, които създават условия за включване в 

социалните структури и мрежи. Всяко общество изгражда образователната 

система със специфични функции и адекватни механизми за целево, 

систематично, методологически и методически обосновано и ефективно 

социално въздействие на децата и младежите, с оглед тяхното формиране и 

развитие в обществото. Образователната институция е свързана с предаване на 

знанията и нормите, изграждащи културната опора на обществото. Чрез нея се 

поддържа връзката, между доминиращите ценности и тяхното интериоризиране 

от индивидите, затова тя е ефективно място за усвояване на социален опит. 

Образованието въвежда социалните актьори в един свят на публично развити 

значения въпреки обстоятелството, че е възможно в определени случаи да се 

прояви техният релативен характер [5]. Образованието не поставя на първо 

място разцъфтяването на индивида, а преди всичко неговата интеграция в 

социалните структури чрез утвърждаване на система от норми и модели, 

която детето трябва да усвои и възприеме.  

Формирането на социалната природа на индивида означава придобиване на 

опит и знания, адаптация към образците и моделите, включване в обществените 

отношения. Това всъщност превръща образователната институция в основен 

идеологически апарат. От всички институции в идеологическия държавен 

апарат най-важна е образователната. Училището персонализира 

действителността, като създава усещане у младия човек за съучастие и намеса. 

Ефективността на училищната институция се постига посредством различни 

стари и нови методи на обучение, преподавани знания, които са погълнати от 

управляващата идеология или просто управляващата идеология в нейното чисто 

състояние (етика, гражданско образование, философия). Всичко това определя 

съвременното училище като “естествено” и полезно, необходимо и благотворно.  
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ABSTRACT: STE(A)M training and education are topics that recently have wide 

popularity as well as in the educational circles in the Republic of Bulgaria. This report 

presents the results of a survey concluded teachers, dedicated to STE(A)M training. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Информационните и комуникационните технологии са предизвикателство 

за съвременното образование. Новите образователни приоритети в България са 

свързани с интегрирането на ИТ в учебния процес. Това предполага основна 

промяна в образователната система, свързана основно с осъвременяване на 

материално техническата база в учебното заведение. Използването на ИТ и 

интерактивните методи са необходимо средство за обучение по всички учебни 

предмети. Доказано е, че нагледното обучение е много по-достъпно до учениците 

и създава трайност на знанията. Включвайки учениците в самия образователен 

процес, се гарантира тяхната ангажираност и резултатността е по-голяма. 

Времето, в което се намираме в момента, повече от всякога ускорява 

процеса на дигиталната трансформация на образованието и образователните 

институции в национален и глобален план. Един от инструментите за 

дигитализиране на образователните процеси са електронните ресурси за 

обучение. Те са един от най-динамично трансформиращите се компоненти на 

образователния процес. В последните няколко години все по-често започна да се 

говори за STE(А)M подхода в обучението. Оказва се, че това не е нов подход. 

Под една или друга форма този тип обучение се развива още от 90-те години на 

миналия век. В настоящето обаче придобива все по-широка популярност и 

привлича вниманието на родителите и педагозите. През XXI век образованието, 

което трябва да  реализира все по-широк кръг от цели, насочва вниманието ни 

към STE(A)M базирано обучение [1]. 

STE(А)M /Science, Technology, Engineering, (Art), Math / най-общо означава 

Наука, Технология, Инжинерство, (Изкуство) и Математика. Подходът STE(А)M 

е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни 

предмети по начина, който прилича на реалния живот. Това, което отличава 

STE(A)M от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда и се 

демонстрира на учениците как научният метод може да бъде приложен в 
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ежедневието. STE(А)M отчита факта, че непрекъснатия напредък на 

технологиите променя начина, по който децата учат, свързват се с другите и 

взаимодействат помежду си всеки ден. Включват се и компютърни технологии 

(динамичен учебен софтуер и компютърни програми), осигуряващи 

изследователското търсене, творческите решения и критичното мислене на 

учениците.  

Учениците от ранна училищна възраст по естествен път участват в ранното 

изследване на STE(А)M чрез практически мултисензорни и творчески 

преживявания. Чрез тези преживявания малките деца развиват любознателност, 

способност за критично мислене и решаване на проблеми, които като цяло 

трябва да бъдат изграждани в училище чрез обучение по различните учебни 

предмети. 

Четирите STEM дисциплини – наука, технологии, инженерство и 

математика, могат да бъдат обобщени по следния начин:  

 науката ни позволява да развием интерес към живия, материален и 

физически свят, да развием умения за сътрудничество, изследване, 

проучване и експериментиране;  

 технологиите обхващат редица области, които включват прилагането 

на знания, умения и алгоритмично мислене за разширяване на 

човешките възможности и за подпомагане удовлетворяването на 

човешките нужди и желания;  

 инженерството е свързано с проектирането и създаването на продукти 

и процеси, използвайки научни методи за решаване на проблеми в 

реалния свят;  

 математиката ни дава уменията, необходими за интерпретиране и 

анализиране на данни, опростяване и решаване на проблеми, оценка на 

риска, вземане на информирани решения и по-нататъшно разбиране на 

света около нас чрез моделиране на абстрактни и конкретни проблеми. 

Математиката развива умението да се мисли логично, да се прилагат 

различни правила спрямо конкретната задача, а не механично да се наизустяват 

факти. Концентрацията също е ключов елемент при решаването на задачи. 

Веднъж усвоили това умение, децата лесно го прехвърлят и в останалата част от 

ежедневието си, а по-късно и в кариерното си развитие [2]. 

От април 2018 г. България вече е член на Европейската STEM коалиция – 

мрежа от национални STEM платформи и организации, отговорни за 

изпълнението на националните STEM стратегии. Основните цели на 

Европейската STEM коалиция са да улесни обмена на добри практики между 

организациите и да подкрепи разработването на нови платформи [3]. 

Целта на настоящето анкетно проучване да се проследи и анализира 

мнението на педагогическите специалисти в начален етап на образование за 

нагласите им за използване на ИКТ технологии и STE(A)M базирано обучение.  

Основната задача на изследването е да се установи мнението и 

отношението на учителите относно работата в STE(A)M центрове. Необходимата 

информация беше събрана с помощта на 48 педагози от област Шумен.  

Демографски характеристики на учителите участвали в анкетата 



279 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-голям процент (42%) от анкетираните са на възраст межди 51 и 60 

години, а най-нисък е процента на учителите между 21–30 години – едва 8%. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предодавателите с над 25 години трудов стаж (48%) са най-голямата част 

от анкетираните учители, следвани от тези със стаж между 20–25години (25%). 

Фиг. 1. и фиг. 2. ни показват, че това  разпределение  съответства  и  на  

възрастовото  разпределение  на  учителите  в българската образователна 

система.  

Фиг. 1. Възрастово 

разпредление на 

анкетираните учители 

Фиг. 2. Педагогически стаж 

на анкетираните 
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От всички анкетирани едва 2% не са запознати със STE(A)M базираното 

обучение, което показва, че учителите в начална степен са запознати във висока 

степен с определението за STE(A)M и могат да кажат какво се крие зад всяка 

буква от абривиатурата. Тези резулати се дължат на факта, че началните учители 

преподават по всички основни предмети и за тях е много по-лесно да съчетаят 

различни уроци, да работят с класа в екипи, да могат да експериментират.  

Фиг. 4. и фиг. 5. ни показват, че все още има учители, които използват 

рядко или почти никога  ИКТ технологиите в учебните си часове (8% – почти 

никога и 9% – рядко). В синхрон с това са резултатите и от въпроса 

„Преподавате ли уроци чрез STE(A)M технологии“. 65% от началните учители 

успешно включват в своята работа и STE(A)M уроци.  

 
 

 

 

 

 

Фиг. 3. Знаете ли какво представлява 

STE(A)M базирано обучение? 

 

 

Фиг. 4. Използвате ли ИКТ 

технологии? 

 

Фиг. 5. Преподавате  ли  

уроци  чрез  STE(А)M 

технологиите? 
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Въпреки че са изминали 4 години от официалното включване на България 

в Европейската STEM коалиция – мрежа от национални STEM платформи и 

организации, отговорни за изпълнението на националните STEM стратегии, 

темповете на внедряване на STE(A)M обучение в българското училище са бавни.  

Основен проблем е, че не са проведени достатъчно обучителни курсове, 

свързани със STE(A)M базирано бучение. Едва 58% (фиг. 6) от анкетираните 

педагогически специалисти са били включени в курсове с продължителност 16 

или 32 часа, което на този етап на развитие на технологиите е крайно 

недостатъчно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непознаването на STE(A)M обучението и неговите предимства води до 

бавно въвеждане и затвърждаване на удобствата на този вид обучение. Проблем 

се оказва и липсата на достатъчно методически и практически ръководства за 

учителите от различните учебни дисциплини, които да подпомогнат 

реализирането на STE(A)M обучение. Фиг. 7. показва, че за 71% от анкетираните 

това е проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6. Преминавали ли сте обучителен курс, свързан 

със STE(A)M базирано обучение? 

 

 

 

Фиг. 7. Проблем ли е липсата да достъчно методически и 

практически ръководства за учители? 
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Въпреки че все още има учители, които не използват в своята практика 

ИКТ или STE(A)M технологии, на въпроса „Смятате ли, че е подходящо 

внедряването на STE(A)M обучение в българското училище?“ 50% от 

анкетираните отговарят – „опредлено да“, 17% – „по-скоро да“, 25% – не могат 

да преценят и едва 8% считат, че не е подходящо внедряването на STE(A)M 

обучение (Фиг. 8.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друг основен фактор, влияещ на бавните темпове на внедряване на 

STE(A)M базираното обучение, е факта, че има висок процент училища, в които 

все още няма изградени STE(A)M центрове. Това се дължи на недостъчния 

бюджет на част от държавните училище. 17% от анкетираните педагогически 

специалисти отговарят, че нямат изграден такъв център, което затруднява 

прилагането на този вид технологии в учебния процес (Фиг. 9.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Подходящо ли е внедряването на STE(A)M обучение 

в българското училище? 

 

 

 

 

Фиг. 9. В училището, в което преподавате има ли изграден 

STE(A)M център? 
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На въпрос „Какво Ви е необходимо за използване на STE(A)M технологии“ 

педагозите отговарят, че в подкрепа на разработването на уроци за работа в 

STE(A)M центрове имат нужда от материална база, специфичен софтуер, 

обучения за работа със STE(A)M, споделяне на добри практики и обмяна на 

идеи, достъпни разработени уроци и материали за работа. 

Последният въпрос от анкетата даде възможност да споделят какви умения 

за тях развива STE(A)M обучението. Според анкетираните това са уроци, които 

се доближават до реалния живот, в които могат да се съчетаят няколко учебни 

дисциплини. STE(A)M обучението развива креативното мислене, творческото и 

практическо мислене. Подобрява работа в екип и развива комплексни умения, 

необходими за адекватна реакция в неочаквани ситуации. Голяма част от 

анкетираните смятат, че STE(A)M обучението развива интереса към науката и 

технологиите, критичното мислене, умението за прилагане на наученото в 

конкретни ситуации и др.   

Изводът, който можем да направим,  че учителите считат, че е подходящо 

да се внедри STE(А)M обучението в класните стаи, но на този етап не са добре 

запознати точно какво по същество е съдържанието на STE(А)M урок, какво им е 

необходимо за осъществяването на такъв тип обучение, каква е тяхната роля и 

какви ще са  ползите  от  внедряването  му.  

Според много от учителите изграждането на STE(А)M центъра ще бъде 

средство за по – качествено, по-задълбочено и по-добро образование. Трябва да 

има повече училища, в които учителските колективи да работят, да обучават и да 

развиват децата. 
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PEOPLE WITH DISABILITIES 
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ABSTRACT: The main objective in the implementation of policies in the field 

of integration of persons with disabilities should be aimed at their social protection 

and the creation of conditions and quarantees of equality. Full participation in all 

spheres of public life and the exercise of their rights by providing socio- economic 

support to people with disabilities themselves and their family members. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В сегашния несигурен и непрекъснато променящ се свят все повече хора се 

изолират съзнателно или не. Но има и такива, които нямат друг избор освен да 

попаднат в категорията на „изключени“ от самото общество. За да бъде едно 

общество справедливо и подкрепящо, то трябва да се погрижи за най - уязвимите 

хора, за тези, които не могат да се справят сами в ежедневието си.  

Неравенствата, бедността, социалното изключване във все по-голяма 

степен и все по-широки мащаби се превръщат в същностни характеристики на 

глобализационните процеси, които засягат всички сфери на съвременния 

икономически, политически и социален живот. Преодоляването им чрез търсене 

на оптимални варианти за социално включване и интеграция пък са ключови 

предизвикателства не само за изследователи и учени, но и за авторитетни 

международни организации и институции [3]. 

Редица автори дефинират  понятията „социално изключване“; „социално 

включване“, „превенция“ и съотнасят към различни групи уязвимите хора. 

Понятието „социално изключване“ (social exclusion) за пръв път започва да 

се използва във Франция през 1974 г., а за основоположник на понятието се 

приема Rene Lenoir. За стартова точка в развитието на съвременната концепция 

за социалното изключване се счита публикацията на Rene Lenoir  Lеs Exclus 

(1974), в която той установява, че всеки десети от френските граждани са 

„изключени“  от икономическото и социалното развитие на страната, като към 

тази категория се причисляват старите хора, лицата с физически и умствени 

увреждания, зависимите хора и други категории лица и социални групи от 

различен социален статус [3]; [4]. 
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През  последните две - три десетилетия на ХХ в. и началото на ХХI в. 

социалното изключване (наред с бедността и безработицата) се оказва един от 

най - сериозните социални проблеми, пред които са изправени всички 

съвременни общества [4]. 

В своята статията „Социалното изключване“ Б. Ивков задава следните 

въпроси: „Съществува ли яснота за това какво представлява социалното 

изключване? Какви са размерите на това явление у нас? Как се борим и как ще 

се борим в бъдеще с този значим социален проблем? Какви са съвременните 

практики на социално изключване, които се наблюдават в България и какви са 

социалните технологии за тяхното преодоляване? 

 Какви са политическите, икономическите и социалните приоритети в 

процеса на идентификацията на социалното изключване и в процеса на  

формиране и прилагане на различни мерки за социално включване на 

изключените индивиди и социални групи? Ефективни ли са и доколко 

прилаганите днес решения, програми за действие и конкретните социални 

практики за включване?“ [4]. 

Според автора социалното изключване е проблем, свързан преди всичко с 

ограничаването и/или отнемането на достъпа до съществуващите в обществото 

материални и духовни ценности и ресурси [4].  

Той определя социалното изключване като многостранен и 

продължителен процес на ограничаване и/или отнемане на: 

1. Достъп до материални и културни ценности и ресурси на обществото. 

2. Достъпа до всички или част от институциите на обществото, в и чрез 

които се осъществяват дейностите на индивидите и групите в различните сфери 

на живота. 

3. Възможностите за реализация на социалните и гражданските права на 

индивидите и групите [5]. 

Класификацията на М.Волф за състоянията на социална изключеност е: 

1. Изключеност от средства за съществуване. 

2. Изключеност от социални услуги, благосъстояние и мрежите за 

социална защита. 

3. Изключеност от културно потребление. 

4. Изключеност от политически избор. 

5. Изключеност от масови организации и солидарност. 

6. Изключеност от възможността да се разбира това, което се случва [7]. 

Според дефинициите на З. Грабушинска понятието „социално 

изключване“ е: 

- динамичен и многоизмерен процес на пълно откъсване или частично 

ограничаване на достъпа до различни социални, икономически, културни и 

политически системи, които помагат на личността при нейното интегриране в 

обществото. 

- многоизмерен и динамичен процес, който е възможно да възниква 

поради липса на ресурси или отказ от социални права, но който сам е в 

състояние да генерира различни форми на депривация/прекъсване на 

роднински връзки, социална изолация/ [7]. 
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С. Сапунджиев извежда следните равнища на социално включване – 

физическо, психическо и емоционално [7]. 

Социалното изключване се проявява в различни форми, като едно и също 

лице може да попадне едновременно във различни форми на изключеност по 

едно и също време.   

Борбата с бедността и социалното изключване е една от целите на ЕС. 

Социалното изключване в документите на ЕС се анализира като: 

 „последователност от състояния на относителна социална 

депривираност“ 

 „последователност от обстоятелства, които довеждат индивида или 

групата от   нормално състояние до състояние на социална изключеност“. 

Подобряването на ефективността на основните услуги и социалните 

помощи е сред големите приоритети на политиките на Европейския съюз. В 

светлината на Рамката за социални инвестиции на Европейския съюз (ЕС) и 

Европейския стълб за социални права европейските държави обръщат все по-

голямо внимание върху подобряването на достъпа и укрепването на връзките 

между основни услуги и помощи, създаването на синергии, за избягване на 

зависимост от социални помощи от страна на семействата с ниски доходи и за 

насърчаване на участие на пазара на труда на лицата, които не са активни и са 

от уязвими групи. За улесняване на достъпа до подкрепата, от която се нуждаят 

хората, на страните – членки, се препоръчва да работят за по-добра 

координация на социалните помощи и услуги, за намаляване на бедността и за 

подкрепа на социалната и трудовата интеграция. 

Според Технически доклад 2019 г. – Хармонизиране на услугите за 

включващ растеж (Подобряване на достъпа до основни услуги за уязвими 

групи в България), много семейства нямат достъп до наличните услуги и 

помощи или подкрепата, която получават не е достатъчна с оглед на техните 

нужди. 

В резултат на това степента, в която услугите и помощите допринасят за 

намаляване на бедността, е значително по-ниска в България в сравнение със 

средните показатели в ЕС. Действащото законодателство и регламентация не са 

успели да адаптират системата от услуги и помощи към нововъзникващите 

предизвикателства, пред които се изправя страната, произтичащи от 

застаряване на населението, вътрешна и изходяща  миграция, слабо активен 

пазар и социално изключване. 

Основните констатации на анализа са следните:  

 Пропуските в покритието са особено видими за бедните и социално 

изключени лица, което подсказва, че както услугите, така и помощите  са 

регресивни. 

 Съществуващите социални услуги не са разработени систематично и в 

някои случаи общини и населени места не успяват да осигурят адекватна 

подкрепа. 

 Някои услуги предоставят подкрепа само на част от целевата група 

поради начина, по който са определени критериите, на които лицата 

следва да отговарят. 
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 Управлението на случаи и ролята на социалните работници – същността 

при предоставянето на услугите – е фрагментирано и ограничено до 

определени групи и за определени услуги, като други остават без 

подкрепа. 

 Услугите или помощите за маргинализирани или социално изключени 

семейства са много малко. 

 Съществува потенциал за подобряване на системата за социални помощи. 

 Като цяло управлението, финансирането и предоставянето на услуги се е 

развило по начин, който затруднява осигуряването на комбинация от 

услуги и помощи, отговарящи на конкретните нужди на ползвателите, 

особено лицата, при които има разнообразни прояви на уязвимост и са 

изложени на повече от един риск. 

Подобряване на системата на основните услуги и помощите в България е 

необходимо за постигането на по-добри резултати в намаляването на 

бедността, за социалното включване и човешкото развитие в съответствие с 

политиките и насоките на ЕС [8]. 

 Според В. Ганева един от възможните подходи за изясняване същността 

на социалното включване е на базата на неговия антипод – социално 

изключване [2]. 

Противоположният процес на социалното изключване, обратната страна 

на изключването е социалното включване. То благоприятства процеса на 

интеграция в обществото, свързано е с осигурен достъп до възможности и 

ресурси, необходими за пълноценното участие в икономическия, социалния и 

културния живот. В социологически план социалното включване се свързва с 

участието на индивидите в мрежи за подкрепа (формални и неформални), които 

те определят като значими и такива, на които разчитат [2]. 

Авторката разглежда социалното включване посредством социално 

предприемачеството. Социалното предприемачество подпомага социалното 

включване на уязвимите групи чрез осигуряване на заетост, подобряване на 

техния жизнен стандарт, предоставяне на услуги и други форми на подкрепа. 

То представлява дейност, ориентирана не само към печалба, но и към 

постигането на социални цели, свързани с благоденствието на цялото общество 

и определени социални групи в неравностойно положение [2]. 

Необходимостта от социално включване се свързва с идеята за 

изграждане на едно по-справедливо и демократично общество. Включването е 

процес на укрепване чувството за принадлежност на индивида или групата към 

обществото, водещ към социална интеграция  [2]. 

Важна особеност на социалното предприемачество е доминирането на 

социалните цели над икономическите. Авторката посочва, че като правило 

социалните предприемачи са ангажирани в тези области, които бизнесът счита 

за непечеливши, но едновременно с това в които има шансове да се намали 

равнището на бедността – например да се даде възможност за реализация на 

хората с увреждания. Целеви групи, към които е насочено социалното 

предприемачество, са най-малко защитените слоеве на населението. 

Социалното предприемачество не е просто бизнес, който отделя част от 
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печалбата си за благотворителност, а е такъв, при който социалната цел се 

явява главна [2]. 

В специализираната литература все по - често се използва понятието 

„превенция“.  

Превенцията (на латински: praeventio – изпреварвам, предупреждавам; на 

английски: prevention) е термин от пеналистиката, с който се означава 

предварителните правоохранителни мерки, насочени към предотвратяване 

извършването на престъпления и други правонарушения [9]. 

Б. Ивков обединява като синоними понятията превенция и профилактика. 

Той определя профилактиката като „всички мерки, предприемани, да се 

предотврати появата и/или развитието на нежелано поведение, състояние или 

събития сред дадено население“ (Ивков, Б, Промоция на здравето – основни 

понятия и дефиниции) [5].  

В настоящата статия понятието превенция се разглежда като 

предотвратяване на появата на социално изключване на хората с увреждания.   

Един от методите за превенция на социалното изключване  на хората с 

увреждания е чрез включването им в подходящи социални услуги.  

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват 

възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се 

извършват в специализирани институции и в общността. Те се основават на 

целенасочена социална работа в подкрепа на лицата за осъществяване на 

ежедневни дейности и социално включване. 

Те са форма на подкрепа, основаваща се на целенасочена социална 

работа, която подпомага лицата да осъществяват своите ежедневни дейности и 

социално включване. 

Социалните услуги са дейности за подпомагане на лица и семейства, 

които са затруднени или не могат да задоволят своите жизнени потребности. Те 

се осъществяват от заведения за социални услуги, които могат да бъдат 

държавни, общински, частни или със смесено участие [6]. 

Съгласно Принцип 17 от Европейския стълб на социалните права: 

„Хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което осигурява 

достоен живот, услуги, които им дават възможност да участват на пазара на 

труда и в обществото, и работна среда, приспособена към техните нужди“ [10]. 

Според Л. Рашкова социалните услуги в общността са ключов фактор за 

ефективно социално включване, борба с бедността и участие в живота на 

обществото на всички уязвими групи [6].  

Василева В. и Илиева Б. разглеждат социалната работа за предоставяне на 

социални услуги за хора в неравностойно положение, базирани на два подхода: 

медицински подход и социален подход. 

- Медицинският подход се основава  на убеждението, че ценностната 

система на човека се определя от това, доколкото той се чувства полезен в 

обществото. Главната задача при предоставянето на услуги в общността е да се 

помогне на индивида да се приспособи към обществото, като преминава през 

медицинска рехабилитация. Проблемите на индивида се разглеждат като 

следствие на определено заболяване или възрастови изменения. Човекът е 
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неспособен да води самостоятелен и пълноценен живот, без помощ от други 

лица. В резултат на това са създадени специални институции, в които работят 

специалисти, които да се грижат за хората с увреждания и старите хора. 

При социалния подход фокусът е върху признаването на човека като 

ценност с отчитане на индивидуалните потребности и изграждане на 

равноправни отношения със света. 

Авторите извеждат следните принципи при предоставяне на социални 

услуги: 

- Независимост. Този принцип се разглежда като съвкупност от 

определени условия, необходими за самостоятелния живот на потребителя: 

достъп до вода, жилище, дрехи, медицинско обслужване чрез осигуряване на 

доходи, поддръжка от страна на семейството, общината и самопомощ; достъп 

до заетост или друг вид дейност, носещ доходи; безопасност и сигурност в 

собствения дом и живот в него, докато е възможно.    

- Участие. Базира се на схващането, че хората в неравностойно 

положение трябва активно да бъдат включени в живота на обществото и 

усилията на институциите да бъдат насочени към развиване на социална 

политика.  

- Грижа. Дейността, базирана на този принцип, се състои в обезпечаване 

на грижа и защита от страна на семейството и обществото, възможност да се 

поддържа или възстанови оптимално ниво на физическо, психическо, и 

емоционално благополучие; достъп до социални и правни услуги; възможност 

да се ползват услугите на институции, обезпечаващи защита и рехабилитация 

при хуманни и безопасни условия; възможност да се ползват правата на човека 

и основните свободи, включително пълно зачитане на достойнството, 

убежденията, нуждите и личния живот, право да взимат решения относно 

грижите за тях и относно качеството на живот. 

- Реализиране на вътрешния потенциал на потребителя на социални 

услуги чрез търсене на възможности за реализация на потенциала на личността; 

осигуряване на достъп до ресурсите на обществото в областта на 

образованието, културата, духовния живот и свободното време. 

- Достойнство. Целта на този принцип е да се предостави възможност 

индивидът да води достоен и безопасен живот, защитен от експлоатация и 

физическо или емоционално насилие; право на справедливо отношение 

независимо от възрастта, пола, расовата или етническа принадлежност, 

социален или здравен статус, от икономическия принос. 

Тези принципи са залегнали в различни документи на Организацията на 

обединените нации (ООН) и Съвета на Европа от последните двадесет години. 

Следвайки принципите на ООН, в дейността на Министерството на труда и 

социалната политика са разработени национални програми, в които са 

залегнали следните приоритети: 

 Гарантиране на равни възможности, предотвратяване и премахване на 

дискриминацията по пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност и 

др. 
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 Провеждане на активна социална политика за повишаване 

квалификацията и насърчаване на заетостта за хората в неравностойно 

положение на пазара на труда. 

 Гарантиране на социална защита и интеграция на уязвимите групи от 

населението. 

Акцент се поставя върху предоставянето на социални услуги, насочени 

към преодоляване на социалната изолация.    

През последните години политиката в сферата на социалните услуги е 

насочена към развитие на услуги в общността и в домашна среда, които да 

заменят институционалния модел на грижа [1].  

Редът и условията за разкриване, предоставяне и ползване на социални 

услуги в България са регламентирани в Закона за социални услуги и 

Правилника за неговото прилагане. Предоставянето на социални услуги на деца 

се извършва по реда на Закона за закрила на детето и прилагането му. 

Нормата на чл. 26 от Хартата  на основните права на Европейския съюз 

признава правото на хората с увреждания да се „възползват от мерки, които 

осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция 

и участието им в живота на общността“ [14]. 

Основните принципи на Закона за хората с увреждания са: 

- личен избор и независимост на хората с увреждания и техните семейства; 

- равнопоставеност и недискриминация; 

- социално приобщаване и пълноценно и ефективно участие на хората с 

увреждания и техните семейства в обществения живот; 

- достъпност. 

Средствата за оказване на подкрепа за хората с увреждания с цел 

социално включване са: 

- медицинска, професионална, социална, трудова и психологическа 

рехабилитация; 

- образование и професионално обучение; 

- услуги, подпомагащи трудовата реализация; 

- достъпност и разумни улеснения; 

- социални услуги; 

- финансова подкрепа; 

- достъпна информация; 

- достъп до правосъдие и правна защита; 

- осигуряване на лична мобилност с максимална степен на независимост; 

- лична помощ; 

- универсален дизайн; 

- други средства [13]. 

Предоставянето на социални услуги се извършва от държавни 

институции, общини, частни доставчици, като се допуска съвместното им 

функциониране. 

Чрез възлагането на публично-правни функции на частни лица и 

организации от неправителствения сектор, държавата включва гражданското 
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общество в управлението, като същевременно се разтоварва от някои от 

функциите си, за да може да се фокусира върху други дейности. 

Разбира се, предоставянето на тези услуги следва да се контролира 

стриктно дали са подходящи и необходими за преследваната легитимна цел и 

дали не отиват отвъд това, което е необходимо за постигането й. Във връзка с 

възлагането на държавни правомощия на частни лица, следва да се спазва 

принципът на пропорционалност, а именно: да не бъдат засегнати основни права 

на гражданите при извършването на тези дейности. Възлагането на държавните 

принципи следва да бъде подчинено на идеята за максимизиране на защитата на 

обществения интерес и основните права, а не да води до намаляване на 

гаранциите за тях, чрез създаването на монополни структури извън държавната 

администрация. Видно от цялостната философия на Закона за социалните услуги 

е, че същият е приет с цел да осигури предоставянето на достъпни, качествени и 

ефективни социални услуги на максимално широк кръг нуждаещи се. За 

осъществяването на тези цели законодателят е предвидил възможност тези 

услуги да се предоставят както от общините, така и от частни лица чрез 

самостоятелно или публично-частно възлагане. Тази възможност осигурява 

алтернативни механизми за предоставяне на подходящи и достатъчни социални 

услуги, които могат да посрещнат разнообразните нужди на лицата, имащи 

необходимост от тях. Това осигурява възможност както на активно участие на 

държавата и общините в организирането, финансирането, предоставянето и 

контрола върху социалните услуги, но същевременно се дава възможност за 

частна инициатива по предоставянето им.  

По този начин се създават условия за конкуренция между различните 

доставчици, което би постигнало подобряване както на разнообразието на 

предлаганите  социални услуги, така и на тяхното качество. Във връзка с 

горното, считам че все по-широкото предоставяне на социални услуги от 

обществото чрез НПО и частни лица е подходящо и необходимо средство за 

превенция на социалното изключване и постигането на социално включване на 

хората с увреждания, тъй като чрез включването на субекти с разнообразен опит, 

познания и идеи в сферата на социалните дейности се съдейства за постигането 

на по-високо качество и всеобхватност на социалните услуги, което трудно би 

могло да бъде постигнато, ако целият сектор се концентрира в ръцете на 

държавни и общински организации.   

Сътрудничеството между държавните институции и неправителствените 

организации би довело до разширяването на обхвата на услугите и ще има 

положителен ефект върху социалното включване на уязвимите групи от 

обществото. Необходима е споделена отговорност между държавните 

институции, работодатели и неправителствения сектор. 

Така социалната политика ще се превърне в продуктивен фактор и ще  

даде все по-голяма възможност на представителите на гражданското общество 

да участват в създаването и осъществяването на държавната политика в 

сферата на социалните услуги. 
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Заключение 

Обществената подкрепа е основен фактор срещу бедността и превенцията 

на социалното изключване. Освен предоставяните към настоящия момент 

държавни и общински социални услуги, следва да се наблегне и на 

предоставянето на все повече услуги от частни лица и неправителствени 

организации. 

По този начин,  ще се осигури по-голяма всеобхватност на социалните 

услуги, тъй като чрез включването на тези лица и организации ще се постигне 

предоставянето на по-достъпни, удобни и гъвкави за ползвателите услуги,  чрез 

създаването на механизми за едновременното справяне с два или повече 

проблема на едно лице. Независимо от доставчика на услугата ще бъдат 

постигнати по-лесно целите по превенция от социално изключване, респективно 

по-лесно уязвимите лица ще бъдат интегрирани в обществото. 

Този метод, освен че е логичен, е и наложителен, за всяка страна, която се 

стреми към постигането на високи стандарти в социалната грижа и 

здравеопазването.  
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PROBLEMS OF SOCIALIZATION AND MULTICULTURAL 

EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

 

Ergidzhan О. Alinder-Ismailova 

 

 

ABSTRACT: Due to the globalization itself the educational system faces the 

challenge of including in its agenda the work with various minority groups. The paper 

aims to focus on and define the need for new approaches to be applied in order to 

solve with the problems of socialization in a multicultural educational environment. 

The issue is extremely important because, especially in the last few years, various 

integration attempts totally have failed. 

 

KEY WORDS: socialization, communication, multicultural interaction, cultural 

and language diversity. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Образователната система в глобален план е изправена пред 

предизвикателството да включи в своя дневен ред работата с различни 

малцинствени групи, затова и настоящият текст прави опит да анализира и 

дефинира необходимостта от обективно нови подходи към проблемите на 

социализацията в мултикултурната образователна среда. Проблематиката е от 

изключителна важност, тъй като особено през последните няколко години 

различните интеграционни опити търпят пълен крах. 

Този крах, според Алвин Тофлър, се дължи на несъразмерното отношение 

между използваните образователни парадигми и скоростта на промените в 

социума. В наши дни, според американския учен, човечеството е в момент на 

преход към качествен скок в нов свят, в т. нар. слединдустриално 

(информационно) общество. Скоростта на промените е толкова бърза и 

необичайна, разрушаваща всички нормални представи, че предизвиква „шок” у 

всички възрасти с непредвидими последици.  

Като се позовава на редица автори, които също интерпретират различните 

страни на установяващите се реалности – икономика, култура, политика, 

образование, наука – Тофлър прави убедителен анализ на стремително 

настъпващата нова цивилизация и стига до извода, че главоломното й 

връхлитане е в състояние да предизвика много негативни последици, които той 

нарича „шок от бъдещето”. Ако човечеството не е подготвено да посрещне и 

преодолее тази рязка качествена промяна, може да загине. Спасението 
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изследователят намира в съвършено различната подготовка от нов тип на 

младото поколение [Тофлър 1970: 245]. Основната му теза е, че образователните 

парадигми е необходимо да отразяват възхода на човечеството по посока 

утвърждаване на личността като ценност и самоцел, освобождаването й от 

опеката на обществото, от неговите норми, догми и т.н. Процесът протича 

паралелно със социалния прогрес. Новият тип личност Тофлър нарича 

„асоцииран човек”. Този човек е отворен към промяната, движението, 

преобразуването/модифицирането и притежава висока степен на адаптивност и 

гъвкавост на мисленето и поведението си. Скоростта на промяна на неговата 

ценностната система е изключително висока, той актуализира непрекъснато 

знанията и представите си за света. Силно отличителни черти на асоциирания 

човек са находчивостта, предприемчивостта, готовността и потребността да 

поема риска, краткосрочност на ангажиментите и връзките, отговорност към 

изпълняваните задачи. 

Съвремието изисква образователното пространство да не налага 

еднозначни решения, нито да се страхува от различността,  напротив – от него се 

очаква да изтъква уникалността на човешкия опит, културното многообразие и 

дългата история на общуването между различните групи и общности. 

Идентичността е динамична, а не статична категория, следователно за нейното 

отстояване са нужни откритост и готовност за сътрудничество и обмен. Според 

Тофлър целта на образованието би следвало да бъде ускоряване на умението на 

индивида да се адаптира, социализира и да създава нагласи за безспирна 

промяна. Това означава да се развиват човешките проницателни способности за 

събития и тенденции, както и за прогнозиране на бъдещето. 

Според друг виден социален психолог и антрополог на ХХ век – Елиът 

Арънсън – поради факта, че човекът е „социално животно", той живее в 

състояние на напрежение, разпънат между ценностите, свързани с неговата 

индивидуалност (нонконформизма) и ценностите, свързани с конформизма 

(колективизма). Културното многообразие в образователното пространство 

неминуемо води до две противоположни тенденции: (1) сближаване на някои 

културни особености и (2) акцентиране и защита на културните специфики 

[Арнсън  2009: 103]. 

Необходимо е да се има предвид, че от една страна, същинската 

социализация изисква пълно самопознаване, а от друга, предполага 

идентификация с определена общност. Това е вътрешно присъщото 

противоречие на процеса – самоидентификацията на индивида с определена 

група и фактът, че всеки човек е неповторим. За да бъдат хората в своята 

уникалност полезни на/за себе си (а това означава и на/за околните), от особено 

значение е съизмерването им с другите (самопознаването). Т.е. съществува 

непрекъсната борба между процеса на самопознаване, от една страна, и на 

идентификацията с общността, от друга. 

Социализацията в съвременното общество, в частност в образователното 

пространство, има своите особености в различните общества. Франклин Гидингс 

пръв дава определение на термина социализация през IX век – „развитие на 

социалната природа или характер на индивида, подготовка на човешкия 
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материал за социален живот”. Социализацията на личността е процес, 

съпътстващ целия живот на човека, който се осъществява под влиянието на 

фактори като семейството, формални и неформални социални групи, процеси на 

обучение, образователни институции, възпитание и др. 

През годините интересът на изследователите към този процес нараства. 

Едни допускат, че социализацията е формиране, развитие и самоизменение на 

даден индивид  при взаимодействието му със стихийни, относително 

направлявани и целенасочени условия на живот. Според други тя разкрива 

родовата същност на човека при взаимодействието му с другите. 

Съществуват и изследователи, които проблематизират в контекста на 

общуването, познанието и обучението и са на мнение, че социализацията 

разглежда всичко това заедно като един социален процес. Необходимо е да се 

отбележи, че освен общуване, познание и обучение, социализацията е и процес 

на междуличностно общуване.  

Именно, образователното пространство дава възможност за реализиране на 

това общуване. Поривът за образование е присъщ за всеки човек. Той е 

едновременно лична и обществена потребност и е „инструмент” на желанието и 

стремежа да се запазят личната неповторимост, уникалност и свобода на избор.  

Социализацията на личността е свързана с конкретното историческо 

формиране на социални качества у индивидите и с приобщаването и научаването 

на признати и възприети норми, ценности, цели и идеали.  

Интеркултурното образователно пространство прави възможен процеса на 

моделиране на индивидуалното функционално поведение в съответствие с 

очакванията на културите, с които човек се сблъсква. Факт е, че социализацията 

обхваща генерационното развитие на индивида и засяга процеса на 

превръщането му в личност, натоварена с усвояването и изпълнението на 

определени социални роли. Социализацията включва както съзнателно 

замислените организирани и осъществявани социални въздействия, така и 

стихийно протичащите процеси. Един от компонентите на този процес е и 

постепенното изграждане мирогледа на личността, а оттук и на определена 

система от ценностни ориентации.  

От интеркултурното образователно пространство се очаква да формира 

способности и умения за възприемане, разбиране, оценка, съхраняване и 

съпреживяване не само в заобикалящия личността свят, но и в света на 

„несходните” – да  възпитава в толерантност, уважение и адаптация към 

другостта. Човек е „осъден” да бъде социален. Срещу индивида винаги стоят 

другите – в най-различните метаморфози на групите. И всяка група има своя 

„душа”, свой живот. В нея всеки човек мисли, чувства и действа не така както би 

мислил, чувствал и действал,  когато е „сам”. В този смисъл, интеркултурното 

образователно пространство в контекста на социализацията на личността дава 

възможност за протичане на процес, чрез който социалните роли, ценности и 

норми се включват и изграждат структурата на личността. Под формата на 

„нормативни ориентации” и „образователни норми” социализацията направлява 

социалните действия на индивидите, което от своя страна поддържа социалните 

структури и функционирането на социалната система. Понятията социализация 
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на личността и интеркултурно образование в най-широкия си смисъл 

утвърждават определена качествена степен на развитие на общество и отделния 

индивид. Междуличностните психо-социални, функционални и вътрешно 

психически активни отношения се приемат за основен двигател за развитието и 

динамиката не само на социализацията на личността, но и на образователния 

процес. Възприемането на духовните ценности  на другия е ирационална и 

емоционална потребност. 

 Твърдението, че „образованието е отражение на действителността”, не е 

безусловно приемливо и приложимо. „Действителността” е най-мощният 

източник на всички действия на човешкия дух и затова не може лесно да се 

обясни спецификата на обективните страни на образователния процес. Още по-

трудно е, когато това се отнася за интеркултурното образователно пространство, 

което е едновременно резултат и действие. В него цялото богатство на 

„действителността на другия” се пречупва през социалния и индивидуалния 

живот на човека. То дава възможност не само за поглед навън към заобикалящия 

свят, а и позволява на личността да надникне в дълбините на своята душевност.  

Процесът на обучение предизвиква специфична, вътрешна дейност на 

общуване със себе си. Това подчертава и подсилва значението и незаменимостта 

на личността като субект на различните видове активности. Присъствието на 

образованието в социалния живот свързва хората по специфичен и 

непреднамерен начин – осъществява непосредствено и непринудено 

взаимодействието между социалната и личностна система, подкрепя общите 

интеграционни процеси и тенденции. 

Интеркултурното образование разширява мирогледа на индивида, като го 

подтиква да се вслушва по-често в себе си, да търси вътрешната си потребност от 

преосмисляне на битието. Личността, в досег с интеркултурното образование, 

пренарежда своите ценности по-често и в това е нейното предимство, защото по-

често се (съ)измерва като индивидуалност в други мащаби и се разглежда в по-

широк, глобален жизнен човешки аспект. Интересът към самия себе си води и до 

интерес към другия, несходния, непознатия, далечния. По този начин 

индивидуалният интерес при общуване в рамките на интеркултурното 

образователно пространство се превръща в социално явление. 

Човек е обречен да живее в общност и да се бори със силите на 

заобикалящата го враждебна природна и социална среда. Така той придобива 

знания и качества за социалност. Получава статут, пораждан, утвърждаван и 

олицетворяван от съвместния (общностния, колективния) живот. Но както 

обществото е съставено от различни по характер, интелект и статус индивиди, 

така и „синтезът” на отделните личности създава психологична реалност от друг 

порядък. Тя отразява човечеството – навиците, вярванията и представите му, 

неговите начини на мислене и преживяване, които са съществували много преди 

конкретния индивид и ще съществуват далече след него. 

Социалното, в контекста на интеркултурното образователно пространство, 

е специфична реалност, която има свои характеристики. То е система от 

индивиди, формирана от тяхното асоцииране. Това се отнася не само до 

обществото, но и до всички социални факти. Между тях има такива, които 



298 

 

индивидът заварва напълно изградени и той не може да ги избегне или промени. 

Тази комплексност се дължи на пределната интегралност на понятието личност, 

включващо в себе си най-широката гама човешки характеристики – съвкупност 

от психични свойства и качества, които определят социално значимите форми на 

поведение на човека. 

Процесът на социализация е исторически и културно обусловен. В 

съвременните условия той показва някои специфични черти главно в две посоки 

– критериите за социално-психична зрялост се изменят и усложняват, а самите 

фактори на социализацията се преструктурират.  

Напредъкът на технологиите и бурното развитие и установяване на 

различни форми на международни контакти фокусират интереса върху 

развитието на комуникативни умения, произтичащи от различни културни и 

исторически модели. Фактът, че в процеса на глобализация, въпросите за 

конструктивен диалог, взаимното уважение между културите, зачитането на 

културна, етническа и религиозна идентичност провокират не само чувство на 

толерантност в дадено общество, но и желание за запазване и самоутвърждаване 

на собствените културни ценности и идентичност. Поради тази причина  

значителен брой държави и народи категорично не приемат и не одобряват 

културните промени, които се случват. Отварянето и разширяването на 

културните граници и културния обмен ги провокира да се противопоставят чрез 

различни форми на утвърждаване и демонстриране на чувството на гордост от 

тяхната национална и културна идентичност и яростно отхвърляне на други 

култури, тяхното разпространение и приемане. Свидетели сме на много 

етнически конфликтни и екстремистки действия, укрепване на 

националистическите чувства, съживяване на регионално фундаменталистките 

движения. 

При тези обстоятелства, има нужда по-внимателно да се проучи и 

анализира въпросът за интеркултурната комуникация  и компетенциите, които е 

нужно да се усвоят, за да се гарантира успешно и ползотворно взаимодействие 

между различните културни, етнически, религиозни и езикови общества. 

В основата на компетентностите, допринасящи за социалното (личностно и 

професионално) израстване на личността, стоят уменията за ефективно 

взаимодействие със заобикалящата среда, за успешно общуване в различни 

социокултурни контексти, за взимане на информирани решения и осъществяване 

на осъзнати дейности, за които индивидът носи съответната отговорност. 

Съвременният глобален свят се отличава с културни и с езикови различия в 

по-голяма степен в сравнение с всички предишни исторически епохи. Засиленият 

обмен на информация и лесният достъп до нея, осигурен от развитието на 

технологиите, благоприятстват повишаването на нивото на културна 

осведоменост. Възможностите за усъвършенстване на интеркултурните знания и 

умения в ерата на информационните технологии, в която живеем, невинаги са 

съпроводени само с положителни резултати. Неоспорим факт е, че колкото 

повече част от хората научават за традициите, ценностите и вярванията на 

членовете на други културни, езикови и религиозни групи, толкова повече у тях 

се затвърждават определени стереотипи и предразсъдъци. Въпросният нежелан 
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обратен ефект засяга както представите на индивида за чуждите култури, така и 

за неговата собствена. Парадоксалната закономерност крие потенциални 

опасности, тъй като подобни отрицателни настроения към другите и другостта 

могат да прераснат в различни актове на дискриминация. За да се осигури 

хармоничен социален климат, е необходимо да се работи в посока на развиване 

на умения за ефективно участие в интеркултурна комуникация, обхващаща 

всички членове на обществото, но главно подрастващите. Младите личности, 

които все още проявяват естествена любознателност и отвореност към 

различните култури и техните представители, преминават през подобен тип 

обучение далеч по-безболезнено и успешно от възрастните индивиди. 

Подрастващите приемат междукултурните различия по-гъвкаво и се разделят със 

стереотипното мислене по-лесно, ако за целта се вземат навременни мерки. 

В интеркултурното обучение чуждостта се разглежда като стратегическа 

величина, която трябва да се изследва и направлява. Това прагматично боравене 

с културната, езикова и/или религиозна чуждост може би в известна степен се 

отклонява от разпространената концепция за “разбирателство между народите”, 

която се основава на претенцията за универсално равенство между хората и 

избягва проблема за различията. Някои автори препоръчват нов начин за 

боравене с чуждостта: като изхождат от дълбоките промени в европейските 

общества, в резултат от миграцията, и въздействието на медиите, те препоръчват 

толерантност и съзнателност в общуването с чуждостта. Това становище 

безспорно е много близко до прагматичните техники на интеркултурното 

обучение. Трябва обаче да се има предвид, че за много хора постоянното 

“понасяне” на чуждостта може да се превърне в проблем.  

Особено силно се усеща чуждостта в непосредственото житейско 

обкръжение в детската градина и училището, в жилищния квартал, в болницата 

или на работното място. Емоционалното въздействие на чуждостта зависи и от 

усещането за културна дистанция. Макар да не съществуват методи за обективно 

измерване на културната дистанция, на практика всеки знае, че разликата между 

европейски и азиатски представители например е по-голяма от разликата между 

представителите на две европейски държави.  

Интеркултурните недоразумения са резултат от недостатъчна осъзнатост 

на свързанoстта на личността със собствената й култура, както и неосъзнаване на 

специфичния начин на възприятие на партньора, носител на друга култура. 

Културно обусловените различия биват: 

 различия във възприятието;   

 различия в интерпретацията на поведението и жестовете;   

 различия в изказванията. 

 

Културните различия обхващат обичаите, навиците, вкусовeте и формите 

на възприятие, които са културно специфични. Става въпрос за субективната 

емоционална отдалеченост между членовете на различни социални групи, които 

не са непременно национално дефинирани. Отрицателното въздействие на 

чуждостта като дистанциране или заплаха не бива да изтласква на заден план 

нейните положителни страни. Фактическото съществуване на чуждостта насочва 
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ясно към нейните важни социални функции и произтичащата от тях 

необходимост за общуване с нея. От изключителна важност за адекватното 

боравене с чуждостта е от самото начало отношението между представителите на 

местната култура и чужденците да се саморефлектира и да се контролира. И на 

двете групи по този начин се дава шанс в процеса на общуване автономно да 

балансират и направляват отношенията си и степента на чуждост. 

Рефлектираното преживяване на различията облекчава освен това разбирането на 

собственото културно Аз и отварянето на собствената личност за културно 

обучение. 

 

Литература: 

1. Арънсън, Е. Човекът – “социално животно”. Дамян Янков, ISBN 978-954-

527-429-9, София, 2009. 

2. Byram, M. S. Teaching and assessing intercultural communicative competence / 

M. S. Byram. -Clevedon, Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg: 

Multilingual Matters Ltd., 1997. - p.124.  

3. Engle, L., Engle, J. Assessing language acquisition and intercultural sensitivity 

development in relation to study abroad program design / L. Engle, J. Engle // 

Frontiers: the Interdisciplinary Journal of Study Abroad. - 2004. - Vol. X. - p. 

219-236. 

4. Fantini, A. E. A central concern: Developing intercultural competence // SIT 

Occasional Papers Series: Addressing Intercultural Education, Training and 

Service / Alvino E. Fantini (ed.). - School for International Training, 

Brattleboro, Vermont, 2000. - p. 25-33.  

5. Gudykunst, W. B. Intercultural contact and attitude change: A review of 

literature and suggestions for future research // International and Intercultural 

Communication Annual. - Jackson Graphic Services, Inc., Phoenix, Arizona, 

1977. - Vol. IV. - p. 2-16. 

6. Toffler, А. Future Shock, 1970, ISBN 0-553-27737-5. 

7. Toffler, А. Revolutionary Wealth, 2006, Knopf, ISBN 0-375-40174-1. 

 

 

 

 

Ергиджан Алиндер-Исмаилова, доцент, доктор 

ШУ „Епископ Константин Преславски“  

Педагогически факултет 

катедра ПУНУП 

e-mail: alinder@shu.bg 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/0553277375
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Revolutionary_Wealth&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8:%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/0375401741


301 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ В ДИНАМИЧНО 

РАЗВИВАЩАТА СЕ УЧИЛИЩНА СРЕДА 

 

Женя Н. Георгиева 

 

CLASSROOM MANAGEMENT IN THE DYNAMIC EVOLVING 

SCHOOL ENVIRONMENT 

 

Zhenya N. Georgieva 

 

ABSTRACT: Classroom management is a dynamically developing process and 

the discovery of opportunities for its successful implementation is a topical issue. 

Teachers are faced with a number of challenges for which they do not always have the 

necessary preparation. An example of this is the mastery of the classroom and the 

adaptation of the teaching material so as to ensure the motivation and stimulation of 

the potential of each student. The present report presents techniques and methods that 

contribute to a large extent to mastering the processes of the dynamically developing 

school environment. 

 

KEYWORDS: classroom management, differentiated approach, , sustainable 

education  

 

 

Въведение. В последните няколко години, темата за управлението на 

класната стая получава все по-голямо внимание от педагозите, ръководителите 

на образователни институции и най-вече от всички, ангажирани с 

образователната реформа. Редица изследователи насочват усилията си върху 

проучването, анализирането и документирането на ефективни стратегии за 

управление на класната стая, използвани от учителите. Засилващото се внимание 

върху темата за управлението на класната стая се основава на всеобщото 

разбиране, че ефективното преподаване изисква ефективно управление на 

класната стая и че добрите управленски умения са основата на успешното 

обучение. Напоследък има много дискусии относно ролята на практическите 

техники за преподаване в програмите за обучение на учители. Широко 

дискутиран въпрос е постигането на баланс между теоретичната част и 

усвояването на практически умения, така необходими на учителите, като 

стратегиите за управление на класната стая. 

Широко разпространено е схващането, че ефективното управление на 

класната стая е от съществено значение за успешното преподаване. Много често, 

обаче, възниква дискусия относно това кой е най-добрия подход  за управление 

на класната стая. Според някои автори, всичко се свежда до изграждането на 

структурирана учебна среда с ясни правила, която да насърчават ученето като 

процес, както и последствия, които да намаляват или елиминират поведенията, 

които пречат на процеса на учене. Те са на мнение, че ефективното управление 

на класната стая започва с постигането на ред и дисциплина сред ученв класа, 
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тъй като без тези условия не може да се осъществи процес на учене. В този 

случай, учителят трябва да наложи определени очаквания за поведение и 

академично представяне на един клас и да направи така, че учениците да се 

съобразяват с тези очаквания. Други педагози, обаче, смятат, че  учителите 

трябва да подхождат към управлението на класната стая, като включват активно 

учениците в този процес. Например, някои учители създават общи очаквания, 

съвместно с учениците. В този случай, учениците играят роля в определянето на 

очакванията към самите тях, а учителите от своя страна помагат на учениците да 

оправдаят тези очаквания, като им напомнят за вече постигнатите договорености 

или като ги накарат да помислят върху своята работа и поведение като група по 

отношение на очакванията, които са си поставили — т.е., да идентифицират 

областите, в които се справят добре и областите, в които могат да се 

усъвършенстват.  

Няма универсален метод или протокол, който учителите да следват, за да 

постигнат  успех при управлението на класната стая. Някои основни принципи, 

обаче, могат да са от полза за педагозите, както и да им послужат като 

вдъхновение да прилагат нови методи и подходи. Въпреки че голяма част от 

ефективното управление на класната стая зависи от взаимоотношенията между 

учителя и учениците в един клас, има подходи и техники, които, ако бъдат могат 

да бъдат усвоени и прилагани в повечето ситуации. 

Методите за управление на класната стая до голяма степен зависят от 

предмета , който се преподава, както и от възрастовата група на учениците. 

Когато разглеждаме темата за управлението на класната стая, трябва да имаме 

предвид, че крайната цел на всеки учител, а именно академично продуктивна 

класна стая, в която вниманието на учениците е насочено изцяло към учебния 

процес и изпълнението на поставените задачи, е трудно постижима в 

съвременните условия и обикновено отнема години практика за един учител да 

бъде постигната. Дори за учители, които считат себе си за относително добри 

мениджъри, обстоятелствата често се променят, когато им се наложи да 

взаимодействат с нови класове и нови ученици. В зависимост от терминологията, 

намерението на преподавателя и начина на прилагането им, съществуват 

различни специфични техники за управление на класната стая и улесняване на 

процеса на учене.  

Фактори, оказващи влияние върху ефективното управление на 

класната стая  

Организиране на класната стая. На първо място, организирането на 

материалната среда в класнта стая дава възможност за лесно управление на 

учебния процес. Това включва както поставяне на учебните материали на 

подходящо място, така и подредба на работните места, така че да улесняват 

управлението на класната стая. Ако е необходима промяна в организацията на 

физическата среда в класната стая, учителят рябва да идентифицира тази 

необходимост и да приложи други подходи, които да водят до по-голяма 

ефективност. Организирането на класната стая е свързано и с друг подход за 

ефективно управление на класа, а именно изграждането на взаимоотношенията в 

него. Желанията на учениците за това как да изглежда класната стая също трябва 
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да бъдат взети под внимание при организирането на физическата среда. Тези 

предложения трябва да бъдат конкретни и да са свързани с учебния процес, 

начина на изпълнение на задачите. Необходимо е учителят редовно да напомня 

на учениците да споделят какви промени в класната стая биха могли да улеснят 

процеса на учене. Това реструктуриране на материалната среда също така ще 

покаже на учениците, че трябва да бъдат гъвкави и наблюдателни.  

 

Поготовка на учебния час. Много учители подчертават важното значение на 

подготовката за учебния час. Съставянето на план за това как ще протече 

уччебния час, приготвянето на всички материали, така че да са удобни и лесни за 

използване, подготовка на допълнителни материали, както и техниките за 

преминаване от една дейност към друга са част от методите, с които 

управлението на класната стая може да се подобри. При съставянето на план 

учителят може да приложи някои от следните техники: 

 Задача на момента. Кратка дейност с писмена задача, която се дава на 

учениците непосредствено след започването на часа. Тази техника има за цел да 

накара учениците да се успокоят, да се концентрират, и да се подготвят за 

изпълнение на работните задачи по възможно най-бързия начин. Задачата може 

да бъде написана на дъската или да се използват други визуални средства, така че 

учениците да започнат работа непосредствено след влизането им в класната стая. 

 Срок за изпълнение. Чрез тази техника, на учениците се дава определен 

интервал от време, в което да изпълнят дадена дейност. По този начин те ще 

могат да се концентрират по-добре.  

 Кратки преходи.  Това е техника, при която учителите установяват 

определени модели на преминаване от едно занимание към друго, които 

учениците научават и могат да изпълнят бързо, без много указания от учител. 

Тази техника спомага за максимизиране на времето за даване на указания, като 

намалява суетенето и забавянето, които понякога съпътстват преминаването от 

една дейност към друга. Времето за преход между отделните дейности трябва да 

бъде сведено до минимум, тъй като то представлява възможност за учениците да 

загубят концентрация.   

Добре съставеният план трябва да отчита особеностите на стила на 

преподаване на всеки учител, да ангажира всички ученици, да следва 

установените в учебната програма стандарти и също така да предизвика 

любопитството на учениците.  

Изграждане на рутина в класаната стая. Необходимо е учителят да 

постави ясни очаквания към поведението на учениците, които да бъдат изложени 

на видно място, така че да привличат вниманието на учениците в класната стая. 

Освен това, съставянето на план за действие в ситуации, когато учениците 

направят нещо извън нормата или нарушат правило на класната стая, допринася 

за ефективното управление на класната стая. Когато учениците знаят какво се 

очаква от тях всеки ден, те се чувстват сигурни и спокойни. Една от задачите на 

учителя е да създаде пространство, което да е предсказуемо и продуктивно. Това 

включва изграждането на ежедневни повтарящи се дейности, чрез които 

учениците по-лесно ще могат да отговарят на очакванията на учителя. 
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Подготовка за началото на часа е техника, при която учителите създават рамка 

от последователни повтарящи се действия, които започват непосредствено след 

като учениците влязат в класната стая —подготвяне на обучителните материали, 

подредба на чиновете, предаване на домашната работа са само част от примерите 

за този вид техника. Тя спомага да се избегне безпорядъка и разпиляването на 

време, с които понякога се характеризира началото на един учебен час. 

 

Допълнителни стратегии за подобряване на управлението на класната 

стая 

Изграждане на взаимоотношения с учениците 

За успешното управление на класната стая учителят трябва да познава 

добре своите ученици, техните силни страни, предизвикателства, които среща 

всеки един от тях, техните интереси. Инвестирайки в тях като отделни личности, 

учителят изгражда доверие, а това е ключов фактор за успешното управление на 

класната стая. Преподаването на социално-емоционални умения на учениците 

изгражда единна и еднородна общност в класната стая. Една от най-ефективните 

техники за управление на класната стая е изграждането на взаимоотношения с 

учениците. Когато учителите полагат усилия да опознаят всеки един ученик, те 

извличат по-голяма полза от своя опит като преподаватели и това кара учениците 

да полагат повече усилия да следват правилата. Всеки клас трябва да притежава 

усещането за общност и приналежост.  

Възнаграждаване на усърдието 

Учителят трябва да покаже на учениците си, че цени услията, които влагат 

в ученето. Един от начините това да бъде постигнато е да се идентифицират по-

значителните постижения на всеки ученик. Освен за отделните ученици, този 

подход може да бъде приложен и за екип от ученици, при изпълнението на 

колективни или отборни задачи. Техниките за управление на класната стая, 

които са насочени към позитивното утвърждаване, са много ефективни. Много 

по-често учителите наблягат на моментите, когато трябва да посочат на 

учениците къде грешат. Също както забелязването на детайлите в класната стая, 

които не вървят добре и трябва да бъдат коригирани, изисква практика от страна 

на учителя, така и учителят може да се нуждае от усъвършенстване на умението 

да забелязва процесите, които вървят добре. Не винаги управлението изисква 

решаването на даден проблем. Вместо това, учителите могат да надграждат 

върху позитивните аспекти, които от своя страна ще изместят негативните. 

Много от директорите на училища се сблъскват с проблем, свързан с 

липсата на умения за управление на класната стая при тепърва навлизащите в 

професията учители. Много от тях притежават отлични компетенции  даденав 

област, познания по предмета и креативни идеи, но причината да не постигат 

успех в преподаването на тези знания и впоследствие да се губят своята 

мотивация, може да бъде открита именно в непознаването на техники и подходи 

за управление на класната стая. Това кара голяма част от тези подготвени 

специалисти да се отказват от професията, което поставя нови предизвикателства 

пред училищните директори.   Целта на всеки един директор е учителите да 

придобият компетенции относно овладяване на процесите в класната стая чрез 
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надграждане на основоположни знания и умения, да придобият умения за 

справяне с многообразието в класната стая от характери, личности и поведение.   

 

Заключение 

Анализът на съвременната училищна среда показва, че начинът, по който 

един учител преподава е също толкова важен, колкото това какво преподава. От 

това до голяма степен зависи ефективността на обучението. Начинът на 

преподаване включва прилагане на позитивни подходи за управление на 

класната стая. Освен това, ефективността на отделния учител се подсилва от 

цялостния стил на управление на училището и ефективното училищно 

лидерство.  

В доклада са очертани най-важните аспекти на ефективното управление на 

класната стая, съставянето и прилагането на ефективни системи на отговорности 

за учениците и позитивното използване на санкциите. Разгледани са някои 

действия, които могат да доведат до по-ефективно междуличностно управление 

и управление на класната стая. 

Въпреки че няма точна формула за постигане на успех при управлението 

на класната стая, налице са някои открояващи се тенденции. Ефективното 

управление на класната стая изисква търпение, добро разпределение на времето, 

определяне на граници и позитивна нагласа.  
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ABSTRACT: The vocational education connects students with labour markets. 

People who have vocational education have some advantages with their vocational 

realization – higher economic activity, higher employment and lower unemployment. 

Although the existing weaknesses – old facilities, lack of high-qualified teachers, 

insufficient flexibility, lack of a narrow connection between school and business, 

insufficient practical education, young people in our country still prefer the vocational 

education. Labour markets in our country, especially in Shumen region, remains 

dynamic. In the next 3 – 5 years, there is going to be demand for common specialists 

with second and third professional qualification degree. The realized admission plan 

in Shumen region in the vocational classes during the last few years is conformed to a 

great extend with labour markets. 

 

KEY WORDS: vocational education, labour market, admission plan. 

 

Основен смисъл и предимство на професионалното образование е 

възможността му да създава пряка връзка между младежите и пазара на труда. 

Качественото професионално образование произвежда подготвени кадри, които 

осигуряват конкурентни предимства на всяка една икономика [1:3]. 

Професионалното образование привлича все по-малко ученици през 

последните десетилетия. За последните 14 години обучаващите се в 

професионални училища намаляват с над една четвърт (26%). Тази тенденция се 

наблюдава не само в България, но и като цяло в Европа. Причините за това са 

комплексни. От една страна, намалението на средните специалисти е 

продиктувано от влошената демографска ситуация. От друга страна, качеството 

на образованието в много професионални училища запада, а професионалното 

образование често се свързва с непрестижен и нископлатен труд [1:3]. 

 Анализът на данните за участието на средните специалисти в България 

обаче показва, че те заемат важно място на пазара на труда. Над една трета от 

работната сила е с професионална квалификация, а през 2014 г. почти 

половината от завършващите средно образование са зрелостници от 

професионалните училища [1:3]. 

Професионалното образование все още дава сериозни предимства на 

пазара на труда. Придобилите професионална квалификация са с по-висока 

икономическа активност, по-висока заетост и по-ниска безработица. През 2014 г. 

заетостта при тях е с 6 процентни пункта по-висока от общо завършилите средно 

образование и с 13 п.п. по-висока от средното ниво за страната. Безработицата 
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пък е с 0,4 п.п. по ниска от тази при среднистите и с 1,2 п.п. по-ниска от средната 

в страната [1:3]. 

Хората с професионално образование работят и в сравнително 

високоплатени и високопродуктивни сектори на икономиката, като разликата в 

заплащането в някои сектори достига до 50% от средното равнище за страната. 

Тези показатели поставят представянето на групата на средните специалисти на 

пазара на труда над тези с общообразователна подготовка и едно стъпало под 

висшистите [1:3]. 

Напоследък и в общественото пространство започна да се обръща все по-

голямо внимание на качеството на професионалното образование. През 

последните години бяха предприети редица стъпки, за да започне реформа в 

системата. Това включва прокарването на някои нормативни промени, както и 

приемането на Стратегия за развитие на професионалното образование и План за 

изпълнението ѝ. Един от основните аспекти на промяната е въвеждането на 

образованието чрез работа (дуално обучение), което бавно започва да навлиза в 

практиката на образованието. В същото време изпълнението подлежи на 

съмнение, предвид примерите на неприложимост или липса на капацитет за 

прилагане на наглед иновативни стратегически документи [1:3]. 

 

Развитие на професионалното образование в България. 

Професионалното образование в България има своите традиции и играе 

своята роля в образователната система в страната. Около половината от 

завършващите средно образование са именно ученици в професионалните 

училища (26,2 хиляди от общо 53,5 хиляди през 2014 година). Най-много са 

учениците, завършващи III-та степен на квалификация (над 70%), следвани от 

тези, завършващи II-ра степен на квалификация (около 24%) и I-ва степен на 

квалификация (2 – 3%). Учениците, завършващи IV-та степен на квалификация, 

са най-малобройни [1:7]. 

За последните 15 години обучаващите се в професионалните училища 

намаляват и през 2021 година завършилите средно професионално образование 

са 17 831 ученици (41%) от общо 43 028. По степен на професионална 

квалификация отново най-много са с ІІІ ПКС – 80%, следвани от ученици с ІІ 

ПКС – 16%. Завършилите с І ПКС и ІV ПКС са съответно по 2% от общия брой 

завършили професионално образование ученици [9]. 

Преподавателите в професионалните училища намаляват с малко над 30%, 

като се забелязва ясно застаряване сред преподавателите – тези под 35 години 

намаляват с над три четвърти (76%), а тези над 55 години се увеличават повече 

от двойно и вече формират една трета от всички. За сравнение, през 2000 г. 

преподавателите над 55 г. са представлявали една десета от всички [1:7]. 

 

Професионално образование и пазар на труда  

Реализация на пазара на труда  

Предимства – традиции в обществото, възможност за по-висока 

производителност на труда, по-висока икономическа активност, по-висока 

заетост, по-ниска безработица.  
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Слабости – ниска квалификация, остаряла материална база, липса на 

висококвалифицирани учители, недостатъчна гъвкавост, липса на тясна връзка 

между училището и бизнеса, недостатъчно практическо обучение. 

 Възможности –  повсеместно прилагане на обучение чрез работа, 

изграждане на система за оценка на качеството и анализ на потребностите, 

система за квалификация на преподавателите, професионално ориентиране в 

училищата. 

 Опасности – продължаваща неефективност и изкуствено поддържане на 

паралелки и училища, непригодност към потребностите на пазара на труда, 

продължаващо остаряване на материалната база, изключване на бизнеса от 

процеса на образование, спадащ интерес сред учениците. 

Професионалното образование може директно да свърже знанията и 

уменията на младите хора с нуждите на пазара на труда. 

 Множество изследвания анализират и потвърждават тази връзка и 

доказват, че образованието в професионални гимназии дава сериозни предимства 

на пазара на труда, а недостигът на средни специалисти става притеснителна 

тенденция не само в България, но и в Европа.  

През 2014 г. Европейският център за развитие на професионалното 

обучение публикува изследване, което разглежда състоянието на 

професионалното образование в Европа. Анализът посочва, че професионалното 

образование продължава да е по-малко привлекателно за населението, отколкото 

обикновеното гимназиално образование, въпреки доказаната му ефективност на 

пазара на труда. Изследването акцентира върху огромната нужда от средни 

специалисти на пазара на труда в Европа и разкрива, че модернизирането на 

професионалното образование не е достатъчно, а трябва да се подобри и 

имиджът на професионалното образование. Друго изследване, отново сред 

европейските държави, посочва конкретните предимства, които дава 

професионалното образование, а именно – по-високи заплати, по-голяма 

мобилност, по-висока производителност, по-висока заетост. През 2008 г. пък 

ОИСР публикува изследване, което детайлно проследява ползите от 

професионалното образование за самите професионалисти (повече възможности 

за заетост, по-високо заплащане, по-голяма удовлетвореност от работата и др.), 

за работодателите (по-висока производителност, по-ниски разходи за външни 

специалисти и за допълнително обучение) и за държавата (по-ниски социални 

разходи, по-висока производителност, по-високи данъчни приходи заради по-

високи заплати) [1:12]. 

През 2014 г. по поръчка на МОН (с финансиране по ОП РЧР) се извършват 

серия от анализи, който изследват резултатите от външното оценяване в 

професионалното образование и ефективността на училищата в различните 

секторни мрежи на професионалното образование (общо 20 на брой). От данните 

в докладите могат да се направят редица изводи, които показват трудностите на 

средното професионално образование:  

 Голяма част от професионалните училища не успяват да се справят с 

формирането и задържането на висококвалифицирани учители. 
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 Сред училищата има значителна разлика в отношенията и приобщаването 

на учениците. Дисбалансите отразяват различната степен на достъп на 

учениците до информация, свързана с обучението и училището им, както и 

практиките за участие на учениците при вземането на решения.  

 В много професионални училища училищната среда е оценена 

изключително ниско. Тук са включени оценките за материално-

техническата база, социално-битовите условия, сигурността и 

дисциплината в училищата. Поддържането на модерно оборудване, което е 

близо до това, използвано от фирмите в икономиката, е трудно и скъпо и 

като цяло непосилно в професионалните гимназии. 

 По-голяма част от професионалните училища се оценяват по-скоро 

негативно по отношения на организацията на учебния процес и 

оценяването.  

 Като цяло за професионалното образование делът на учениците, успешно 

положили ДЗИ, е по-висок от тези, успешно положили ДИП. Анализът 

допуска, че това би могло да се тълкува като сериозно разминаване на 

професионалните знания на учениците в някои училища, както и между 

самите ученици. Анализите разкриват и че ниските резултати по ДИП биха 

могли да се дължат и на намерението на учениците да не упражняват 

изучаваната в училището професия, а да продължат обучението си във 

висше училище.  

 Анализите отбелязва, че като цяло за системата на професионалното 

образование удовлетвореността на учениците от придобиваната 

професионална квалификация не е много висока, а сред училищата има 

такива с много ниски показатели за удовлетвореност.  

 Почти всички родители от всички секторни мрежи биха насочили децата 

си към професионално училище със засилено практическо обучение на 

реално работно място във фирма.  

Направеното социологическо проучване сред работодателите за 

удовлетворението на бизнеса от подготовката на кадри в професионалните 

гимназии показва, че голяма част от тях считат, че завършилите професионални 

училища „покриват изискванията за изпълнение на задачите си, но се нуждаят от 

допълнително наставничество на работното място”. Около една четвърт от 

работодателите обаче смятат, че завършилите покриват само „минималните 

изисквания”. 

Няколко години по-рано МОН разработва мащабен анализ на 

професионалното образование и обучение (ПОО) в България и също открива 

редица слабости: 

 Нормативната уредба е недостатъчна, непрецизна и непоследователна;  

 Липсва регламентация и ясно позициониране на отделните институции в 

система за осигуряване на качеството на ПОО; 

 Няма определение за качество на ПОО;  

 Липсва регламент и институция за външна оценка на качеството на 

обучението;  

 Материалната база в училищата е остаряла; 
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 Прекъснати са връзките между учебните заведения и бизнеса; 

 Липсва система за повишаване квалификацията на учителите;  

 Не е осъзната потребността от качество на ПОО от институциите на 

системно ниво и на ниво доставчици на ПОО и най-вече – от 

работодателите; 

 Връзките на ПОО с бизнеса са символични;  

 Липсва професионално ориентиране; 

 Липсва система за проучване, идентифициране, анализ и прогнозиране на 

потребностите от ПОО [1:11]. 

В България още член 2 от Закона за професионалното образование и 

обучение поставя за цел на системата на професионалното образование и 

обучение подготовката на гражданите за реализация в икономиката и в другите 

сфери на обществения живот. Проучването на МОН показва, че и родителите, и 

учениците считат, че професионалните гимназии би трябвало да подготвят 

учениците за справяне с изискванията на пазара на труда.  

Хората с придобита професионална квалификация (ППК) представляват 

37% от работната сила в България и са близо два пъти повече от тези, които имат 

само средно образование [1:10]. 

Въпреки че интересът към общообразователните училища е по-голям, а 

професионалното образование страда от редица несъвършенства, завършилите 

професионално образование се реализират по-добре на пазара на труда спрямо 

общата реализация на завършилите средно образование [1:10]. 

Необходимост от кадри  

Рязкото намаляване на интереса към професионалното образование и 

снижаващото се качество в професионалните гимназии води до глад за средни 

специалисти. Това е видимо в голяма част от областите в България, а една част от 

висшистите заемат позиции, за които не се изисква висше образование. Това е 

разхищение на индивидуални усилия, семейни ресурси и държавни разходи 

[1:16]. 

Анкетното проучване на потребностите на работодателите от работна сила, 

извършено от Агенцията по заетостта през март 2022 г., показва, че 16,1% от 

работодателите в България въпреки кризата ще търсят нов персонал през 

следващите 6 месеца. За сравнение, при февруарското проучване на 2021 г., 

броят на фирмите, които са заявили, че ще търсят нов персонал в следващите 6 

месеца, е с 2 757 по-малко, което идва да подскаже, че негативното влиянието на 

Ковид 19 пандемията вече не се чувства и бизнесът ще се нуждае от повече 

специалисти. Въпреки отчетения напредък спрямо предходната година, загубата 

на онези малко над 13 хил. работодатели, възнамеряващи да наемат нов персонал 

преди Ковид пандемията, все още не са компенсирани напълно [3:17]. 

Нисък остава и делът на работодателите, които възнамеряват да намаляват 

персонала – 3%. През следващите месеци се предвижда освобождаване на 

персонал в 11 419 фирми, като най-честите причини за това според мнението на 

работодателите е намаляването на обема на продажби и услуги – в 36,2% от 

случаите и на второ място, при 16,1% от случаите, поради икономически 

причини, като загуба на пазари, висока себестойност на продукцията, слаба 
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конкурентноспособност. Ковид 19 като причина за освобождаване на персонал е 

едва на шесто място с 8,2% от работодателите [3:17]. 

Данните на НСИ и Евростат показват недостига на кадри в сектора на 

индустрията, където е съсредоточена основната реализация на завършващите 

професионално образование. Традиционно за последните години относително 

най-голям е делът на фирмите в сектора на промишлеността, които посочват 

необходимостта от подготвени кадри като фактор, затрудняващ дейността им – 

15%, при около 14% от фирмите в секторите на строителството и търговията, под 

8% в сектора на услугите [1:10]. 

 В сектор „Строителство” най-често ще се търси нов персонал (при 21,8% 

от отговорилите работодатели), като в същото време ще се пристъпва към 

освобождаване, само в  3,0% от фирмите. В индустрията и селското стопанство 

търсенето на персонал също ще е устойчиво, за което свидетелства и изразената 

нагласа на повече от 20% от работодателите. Прави впечатление, че за разлика от 

предходната година, в тези сектори и намеренията за освобождаване намаляват 

осезателно (от 5 – 6% от работодателите през 2021 г. на 2,7 – 1,2% през 2022г.), 

което показва, че недостигът на умения на пазара стимулират фирмите да 

запазват заетостта и в периодите извън сезонните дейности. В сектор „Създаване 

и разпространение на информация и творчески продукти”(ИКТ) се запазват 

тенденциите на висок дял заявени намерения за освобождаване на персонал – 

5,3% от респондентите, като в 68,5% от случаите тези освобождавания ще са по 

икономически причини. В сектор операции с недвижими имоти и тази година се 

отчита най-висок дял (92,6%) на намерение да не се наемат нови служители, като 

процентът на тези, които възнамеряват да освобождават персонал, е малък 

(1,4%). 

  

 
Фигура 1. Разпределение на работодателите, които ще наемат персонал по 

сектори на икономиката [3]. 

 

Изследването дава отговор, чрез мнението на всички 60 842 работодатели, 

заявили, че ще търсят работници през следващите 6 месеца, като посочват своите 

потребности, определени от списък със 179 професии от СППОО. Тези професии 

са определени, като  едни от най-разпространените според анализа на данните, 
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които се събират от заявките за разкриване на свободни работни места в бюрата 

по труда. Какво показват резултатите: През следващите 12 месеца бизнесът ще 

се нуждае от 128 789 квалифицирани специалисти, като най-търсени ще са 

работници и специалисти в сектора на ресторантьорството и хотелиерството с 

потребност от 22 100 квалифицирани работници и служители, следвани от тези в 

сектор „Строителство“ с 13 027 работници и сектор „Облекло, текстил и кожи“ с 

потребност от 10 628 квалифицирани работници и специалисти [3:20]. 

Най-търсените умения за работодателите са тези за професия сервитьор-

барман с изразена потребност от 6 655 позиции. Следват професиите готвач – с 6 

182 позиции, машинен оператор – 5 615 (като 78,7% са в индустрията, а 

останалите 21,3% в транспорта, строителството и селското стопанство). 

Спрямо година по-рано търсенето на машинни оператори се е свило 

наполовина. Ако през пролетта на 2021 г. работодателите са заявявали 

потребност от малко над 12 хил. машинни оператори, то при сегашното 

проучване нуждите от квалифицирани оператори са 5 615.  Този резултат може 

да е знак както за подобряване на технологичната обезпеченост на индустрията с 

роботизирано оборудване, така и за свиване на поръчките, вследствие на 

нарушените вериги на доставки или загуба на пазари. При строителите се 

наблюдава снижение на търсенето с 26,3%, което в числово изражение е малко 

над 3 хил. работници. При сервитьор-барманите пък имаме ръст с 37,8% спрямо 

заявените нужди през първото проучване на 2021 г. или ще се търсят тази година 

с 1 800 повече. Традиционно дефицитната на пазара професия на заварчика също 

отбелязва спад наполовина спрямо 2021 г. От 4 491 на 2 268.  Класация на най-

търсените 20 професии по списъка на СППОО е показана в табл.1. 

 

Таблица 1. Класиране на най-търсените 20 професии при първата вълна на 

проучването през 2022г. (W1_2022) [3:20] 

 
Място в 

класацият

а на 

W1_2022 

Професия /длъжност 

Брой 

заявени 

потребнос

ти 

Място в 

класация

та на 

W1_2021 

Място в 

класацият

а на 

W2_2021 

1 Сервитьор-барман 6655 4 14 

2 Готвач 6182 7 12 

3 Машинен оператор 5615 1 2 

4 Шивач 5270 12 1 

5 Строител 4830 2 3 

6 Строител – монтажник 4181 3 9 

7 Икономист 3378 34 20 

8 Касиер 3154 9 11 

9 Електромонтьор 2893 15 31 

10 Камериер 2799 14 52 

11 Електротехник 2732 8 15 

12 Помощник в строителството 2717 20 23 
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13 Оперативен счетоводител 2629 6 8 

14 
Оператор в производството на 

облекло 
2538 10 5 

15 Оператор в дървообработването 2528 21 16 

16 Работник в заведенията за хранене  2420 17 45 

17 Заварчик 2268 5 6 

18 Търговски представител 2184 19 18 

19 
Работник в хранително - вкусовата 

промишленост 

 

2150 
11 4 

20 
Водач на МПС за обществен 

превоз 
1873 22 26 

 

По 48 от предложените 179 професии не са посочени потребности. Сред 

професиите, които няма да се търсят през следващите 12 месеца, са такива като: 

пристанищен работник; работник керамично производство; монтьор железопътна 

техника; организатор на туристическа агентска дейност; минен техник; корабен 

техник и др.  

В кои сектори ще се търсят работници без специална квалификация? 
През следващите 12 месеца бизнесът ще има нужда от 47 645 неквалифицирани 

работници, при 55 751 заявени при пролетното проучване на 2021 г. Почти по-

равно ще се търсят работници в нископроизводителните дейности на 

преработващата промишленост и строителството. Намаление на търсените 

неквалифицирани работници спрямо миналата година се наблюдава във всички 

производствени сектори, което може би е знак за преструктуриране на 

производствата така, че да се увеличи делът на автоматизацията и да се намали 

използването на нископроизводителен физически труд. Увеличение на търсените 

общи работници се отчита в сектора на услугите и транспорта [3:22]. 

Сравнителните данни за потребностите от нискоквалифицирани работници 

по отрасли през пролетните проучвания на 2022 г. и на 2021 г. са представени на 

фиг.2. 
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Фигура 2. Търсене на нискоквалифицирани работници при първото допитване на 

работодателите през 2022 г. и през 2021 г. [2; 3] 

 

Обобщавайки данните за търсените работници и специалисти през 

следващите 12 месеца от двата вида – без квалификация и специалисти със 

средно образование, стигаме до заключението, че общите нужди тази година ще 

са 176 434. Сравнението с данните от първото проучване през предходната 2021г. 

(W1_2021) показва свиване на търсенето, съответно с 8 106 и 9 634 за двата вида 

специалисти. 

Сезонността в търсенето на труд винаги е била характерна черта на 

българския пазар на труда. С дял от 74,7% постоянната заетост ще е най-

предпочитаната форма за наемане на персонал през следващите месеци. Този 

резултат е идентичен с този на предишното проучване, когато 79% от 

работодателите заявиха, че предпочитат постоянната заетост като основна форма 

за наемане на персонал [3:24]. 

С въпрос: „За заявените по-горе потребности срещате ли затруднения при 

намиране на работна сила?“, анкетата установява какво е мнението на 

работодателите за напрегнатостта на трудовия пазар. Като база са използвани 

всички работодатели, които ще търсят персонал през следващите 6 месеца – 60 

842. От тях 70,7% или 42 993 работодатели заявяват, че срещат трудности при 

намиране на подходящ персонал. От всички близо 43 хил. работодатели, които 

заявяват, че срещат затруднения при намиране на персонал, най-много 9,4% или 

около 4 хил. се затрудняват при намирането на продавач-консултанти, други 

около 1 750 заявяват, че трудно намират готвачи, при 3,4% от изразилите мнение, 

че трудно се намират шивачи [3:25]. 

Влиянието на Ковид 19 пандемията върху търсенето на труд. 

При анкетирането на работодателите е събирана и информация за 

въздействието на Ковид 19 пандемията върху търсенето на труд. През 

настоящата година работодателите, които ще преустановят наемането на нови 

работници и служители, са намалели, но ако през следващите месеци се появи 
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шеста ковид вълна, почти 12 000 от тях ще преустановят наемането на нови хора. 

Най-засегнати ще бъдат секторите търговия, хотелиерство и ресторантьорство. 

Незасегнати от пандемията са секторът на операции с недвижими имоти, 

държавното управление и финансовите и застрахователни дейности. 

Какви специалисти ще търси бизнесът след 3 – 5 години? 

Важен елемент от изследването е проучване на мнението на 

работодателите относно бъдещите потребности от специалисти със средно 

образование с въпроса: „Считате ли, че след 3-5 години ще имате потребност от 

специалисти със средно образование в посочените по-долу професионални 

направления“? 

Данните от анкетирането показват, че през следващите 3 до 5 години 

българският бизнес ще се нуждае от 208 964 специалисти със средно 

образование. Спрямо февруари 2021 г., търсенето е намаляло с близо 33,5 хил. 

или с 13,8%. Като цяло се запазват основните предпочитания за специалности. 

Най-търсени ще са специалистите в търговия на едро и дребно, строителството, 

производствените технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, 

машиностроене, металообработване и металургията и др. Нараства делът на 

заявените потребности спрямо предходната 2021 г. на специалистите в търговия 

на едро и дребно [3:29]. 

При заявките за работници без специална квалификация най-пълно 

покритие по сектори се наблюдава в област Варна и София-град, където са 

представени потребности от неквалифицирана работна сила в 7 сектора от 9, 

докато в областите Хасково, Шумен, Разград, Монтана и Видин – само в по 2 

сектора. Най-голям брой работници без специалност ще се търсят следващите 12 

месеца в област София-град в сектора на добивната промишленост и 

строителството  – 1098 . 

От най-търсените професии, като продавач-консултант например, най-

трудно се намира в областите Търговище и Хасково, програмисти най-трудно 

биха си намерили работодателите в областите Русе и Ямбол, заварчици – в 

областите Добрич, Кърджали и Русе, оперативни счетоводители се намират 

трудно в Ловеч, Перник и Смолян, а  строители не се намират лесно в областите 

Ямбол, Ст. Загора и В. Търново. Шивачи  няма  в Ловеч, Монтана, Хасково и 

Шумен [3:40]. 

Най-много специалисти със средно образование в търговия на едро и 

дребно ще се търсят след 3-5 години в София-град – 11 390, като нарастването 

спрямо миналогодишната заявка на работодателите е с 23,4%, следват заявените 

в област Пловдив с близо 5 200 и Варна с около 4 400. Най-слабо ще е търсенето 

на търговци в областите Ямбол – с под 100, Монтана и Силистра  със 128 

специалисти по търговия. При строителните техници най-голям интерес след 3 

до 5 години ще проявяват работодателите от областите Варна – с 5 хил. и София-

град с близо 4 хиляди. В 6 области не са заявени потребности за строителни 

кадри със средно образование през следващите 3 – 5 години. Сред тях са 

Хасково, Шумен, Разград, Добрич и др. Специалисти със средно образование в 

хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг ще се търсят в областите Варна, 

Бургас и София-град, съответно с малко над 2000, 1200 и 1000. В 12 от областите 
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работодателите не са заявили очаквани потребности от средни специалисти в 

хотелиерство и ресторантьорство. Такива са Видин, Габрово, Добрич, Кърджали, 

Кюстендил, Ловеч, Перник, Разград, Сливен, Смолян, Търговище и Ямбол [3:40]. 

 

Основни изводи от проучванията на потребностите на работодателите 

от работна сила [3:42]: 

Първото за 2022 г. проучване на потребностите на работодателите от 

работна сила показа, че работодателите в страната ще търсят с 4,6% по-малко 

работници и специалисти в сравнение с намеренията им отпреди една година. 

Претеглените данни от анкетното проучване с голяма вероятност определят 

нужда от 239 339 работници и специалисти, с умения в различни професионални 

направления. Това е близо 10,5% от заетата в момента работна сила (2 273 819 

заети лица по трудово и служебно правоотношение към края на м. март 2022 г.)    

 60 842 фирми ще търсят нов персонал през следващите 6 месеца. В 

сравнение с допитването през февруари 2021г. техният брой се е увеличил 

с 2620 или с 4,5%. 

 През следващите 12 месеца ще се търсят 128 789 специалисти с 

квалификация, придобита в средното образование. Най-търсени ще са: 

сервитьор-барман, готвач; машинен оператор, шивач; строител, строител-

монтажник, заварчик, оперативен счетоводител, електротехник, касиер. 

 47 645  работници без специалност ще са нужни в различните сектори на 

икономиката през следващите 12 месеца, като намалението им спрямо 

година по-рано е с 8100 броя или с 14,5%. 

 Затруднения при осигуряване на нужните им кадри срещат 70,7% от 

работодателите в страната. За сравнение, те са с 2.3 пункта повече от тези, 

заявили, че срещат трудности при наемането на персонал при първото за 

2021 г. проучване, проведено през февруари – март миналата година.  

 Най-сериозни затруднения работодателите срещат при намиране на 

продавач-консултанти, готвачи, шивачи, машинни оператори, 

програмисти, докато преди година тези професии са били машинни 

оператори, оперативни счетоводители, заварчици и електромонтьори. 

 Данните от анкетирането показват, че през следващите 3 до 5 години 

българският бизнес ще се нуждае от 208 964 специалисти със средно 

образование. Спрямо февруари 2021 г., търсенето е намаляло с близо 33,5 

хил. или с 13,8%. Най-търсени ще са специалистите в търговия на едро и 

дребно, строителството, производствените технологии – текстил, облекло, 

обувки и кожи, машиностроене, металообработване и металургията и др. 

Петте най-търсени професии за област Шумен, за които областната 

комисия по заетост препоръчва да се организират обучения са: оператор в 

текстилно производство, оператор в производството на облекло, водач на МПС 

за обществен превоз, оператор в дървообработването, машинен оператор [3:42]. 

По информация на Дирекция „Бюро по труда“ – град Шумен, свободните 

работни места през месец юни 2022 г. са както следва: Фризьори, козметици и 

сродни – 12, Сервитьори и бармани – 36, Готвачи – 15, Строители – 47, Ковачи, 

производители на инструменти и сродни – 7, Деловодител – 3, Леяри, заварчици, 
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тенекеджии, монтажници на метални конструкции – 37, Занаятчии – 10, 

Монтьори, машинни оператори – 3, Шивачи – 8, Чистачи – 5, Оператори в 

добивната промишленост – 36, Работници в преработващата промишленост –30, 

Друг обслужващ персонал – 15 [7]. 

Държавен план-прием в област Шумен 

Понастоящем професионално образование на територията на област 

Шумен се провежда в 8 от общо 10 общини от областта и  се осъществява в 130 

професионални паралелки, по 51 специалности от професии, като 39 от 

паралелките са сформирани с по две специалности. В 11 паралелки се извършва 

обучение в дуална система, 5 са специалности от Списъка на защитените от 

държавата специалности от професии, две са специалности от Списък със 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти 

на пазара на труда. 

На следващите две диаграми са показани утвърденият държавен план-

прием в VІІІ клас през последните пет години и съответно реализацията му 

(фиг.4 и фиг.5). 

 

 
 

Фигура 4. Утвърден държавен план-прием в VІІІ клас за област Шумен през 

последните 5 учебни години. 
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Фигура 5. Реализиран държавен прием в VІІІ клас за Област Шумен през 

последните 5 учебни години [8]. 

 

Планирането и реализирането на държавния план-прием в VІІІ клас на 

паралелки в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка в 

средни и обединени училища за последните пет учебни години, е както следва: 

1. 2017/2018 учебна година планирани 26, реализирани 22. 

2. 2018/2019 учебна година планирани 33, реализирани 28. 

3. 2019/2020 учебна година планирани 32, реализирани 31. 

4. 2020/2021 учебна година планирани 31, реализирани 30. 

5. 2021/2022 учебна година планирани 31, реализирани 31. 

За учебната 2022/2023 година са утвърдени 31 паралелки по 40 

специалности от професии, три от който са защитени паралелки,  шест са с 

очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Дуалната форма на 

обучение се осъществява от 3 паралелки по 5 специалности по професии [8]. 

За план-прием 2022/2023 година училищата се придържат към 

специфичните професионални направления за съответното училище и 

традиционни за тях професии, като няма съществени разлики в обявените за 

план-прием през предходните години. 

 Разпределение на специалностите по училища: 

Професионална гимназия по механотехника, електроника, 

телекомуникации и транспорт „Христо Ботев“. „Приложно програмиране“, 

„Компютърна техника и технологии“, „Металургия на цветните метали“, 

„Автоматизирани системи“, „Автотранспортна техника“, „Автомобилна 

мехатроника“ 

Професионална гимназия по икономика: „Икономика и мениджмънт“, 

„Банково дело“, „Оперативно счетоводство“, „Електронна търговия“. 

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия: 

„Интериорен дизайн“,  „Геодезия“, „Електрически инсталации“, „Строителство и 

архитектура“. 

Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии 

„Проф. д-р Асен Златаров“: „Производство на кулинарни изделия и напитки“, 

„Организация и технология на фризьорските услуги“, „Конструиране, 

моделиране и технология на облекло и текстил“.  

Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни технологии: 

„Производство и преработка на мляко и млечни продукти“, „Фермер“, 

„Организация на туризма и свободното време“, 

Средно училище „Сава Доброплодни“: „Български танци“. 

Средно училище „Панайот Волов“: „Графичен дизайн“ и „Компютърна 

графика“.  

Средно училище „Трайко Симеонов“:  „Програмно осигуряване“, 

„Спортно-туристическа дейност“.  

Обединено училище „Христо Ботев“, село Ивански: 

„Зеленчукопроизводство“.  
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Обединено училище „Христо Ботев“, село Друмево: „Работник в 

заведенията за хранене и развлечения“ 

Професионална гимназия по селско стопанство, град Велики Преслав: 

Изучавани специалности: „Горско и ловно стопанство“, „Растителна защита и 

агрохимия“.  

Професионална техническа гимназия „Симеон Велики“, град Велики 

Преслав: „Пътностроителна техника“, „Икономическа информатика“.  

Професионална гимназия по селско стопанство, град Нови пазар: 

„Производител на селскостопанска продукция“ и „Механизация на селското 

стопанство“. 

Професионална гимназия по химични технологии и дизайн, град Нови 

пазар:  „Декорация на силикатни изделия“, „Технология на керамичното 

производство“, „Технология на стъкларското производство“.  

СУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Смядово: ,„Икономическа 

информатика“.  

СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Върбица: „Малък и среден бизнес“ 

СУ „Цанко Церковски“, село Никола Козлево: „Производство на облекло 

от текстил“. 

 

Както е видно от представената информация, има известно разминаване 

между търсените от работодателите специалисти по професии и специалностите, 

по които се образоват учениците в професионалните паралелки в област  Шумен. 

Разминаването се дължи на няколко фактора. От една страна, в 

икономиката има бързо развитие на технологиите и необходимост от обучени 

кадри за работа в новата среда, закриването на определени производства и 

отпадането на специалисти за тях, разликата в брой търсени специалисти по 

дадена професия в различните области на страната, непривлекателността на 

някои професии. 

Има и промяна в желанията на ученици и родители, негативното 

отношение към дадени професии, насочване към „престижни специалности“. 

Негативно влияние за обучение и наемане на специалисти от работодателите 

през последните десетиления оказва и демографският срив в страната. 

Училищата с професионални паралелки разчитат на традиционни за 

спецификата на училището специалности, по които разполагат с преподаватели и 

материална база, и рядко се предлага за план-прием нова специалност, особено 

ако е по „непривлекателна“ за родители и ученици професия. Освен това, 

подготвяните специалисти в училищата могат да се реализират не само на пазара 

на труда в област Шумен, но и в страната и чужбина. 

  

Литература:  
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ИНТЕРАКТИВНО УЧЕНЕ – ОТЗИВ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 

 

Здравка Г. Костадинова 

 

INTERACTIVE LEARNING - A REVIEW OF PEDAGOGICAL PRACTICES  

 

 Zdravka G. Kostadinova 

 

 

ABSTRACT: The article presents one of the modern trends in education - 

interactive learning. Impressions and feedback from pedagogical experience are 

summarized. The results are focused on diagnosing teachers' difficulties in applying 

interactive methods and techniques. 

 

KEYWORDS: interaction, interactive learning, interactive methods. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Интерактивността се определя като взаимодействие между обучаващ и 

обучаван, между самите ученици, между членовете на една учебна група. 

Интерактивно учене може да се осъществява чрез работа по общи задачи и 

диалог между участниците в учебния процес [1]. 

Интеракцията е педагогическа, когато спомага за изменение на 

поведението на ученика, свързано с достигане на конкретна образователна цел.  

Педагогическата интеракция е основополагаща за ефективното обучение и е 

естествен процес за осъществяване на личностни промени, поради 

задължителния самоконтрол  и взимане на решения в различни ситуации [2]. 

Интерактивното обучение създава предпоставки за постигане на учебни 

цели по атрактивен и ориентиран към практиката начин, и дава възможност за: 

насърчаване към активност, ангажираност и практическа заетост; към креативно, 

нетрадиционно мислене, към търсене на решения, заключения и изводи. 

Осигурява връзка с налични знания и натрупан предишен опит, съвместява 

индивидуална и колективна дейност. Споделя се опит между самите участници; 

търси се постоянна обратна връзка относно постигнатите резултати [5]. 

При интерактивната концепция за обучение се активират всички видове 

съпътстващи ученето процеси: опознаване, изследване, практическо приложение, 

общуване. В съвременния учебен процес обучаваните придобиват различна, по-

важна роля. Те са поставени в неговия център и споделят с преподавателя 

отговорността за успеха му. Обучаваните дискутират и анализират 

информацията на база собствен опит, дори често я поставят под съмнение; 

решават задачи, свързани с проблемни ситуации и вземане на решения. Чрез 

направените изводи обобщават и формират принципи и насоки на действие, 

приложими в реалния живот; прилагат на практика получените знания с 
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различен успех. Тяхна основна характеристика е активността, а не усвояването 

на готови знания [5]. 

Активно учене се постига  чрез вътрешна мотивация, изразяваща се в 

доброволност и съзнателно участие в учебния процес: внимателно слушане, 

мислене, писане, дискутиране, прилагане на практика, работа в екип. 

Активността от страна на учещия се проявява и при заучаване на предадената 

информация, да се „отдели главното, същественото, неговото обосноваване, 

логиката на разсъждение и последователност.“ Разбирането на материала от 

ученика се явява предпоставка  за самостоятелно решаване на познавателни 

задачи [3]. 

Ръководенето на  интерактивното учене в класната стая е свързано с 

осигуряване на разнообразно  представяне на реалността, обсъждане на 

естественото многообразие на околния свят, фокусиране върху изграждането на 

умения, а не върху възпроизвеждане, представяне на реални задачи от 

заобикалящата среда, насърчаване на рефлективната практика, подкрепа за 

сътрудничество при формиране на знания чрез групова работа [4]. 

Проучване на  активността на учениците при обучение с методи и похвати, 

характерни за интерактивно учене. Предложени за обсъждане и оценяване на 

преподавателите са следните методи: 1. Беседа. Учениците обсъждат и 

анализират конкретна задача под ръководството на преподавателя, който 

планира въпросите и ръководи диалога. 2. Дискусия. В рамките на дадена тема, 

разменят мнения и идеи, с цел постигане на по-задълбочено познание. 

Учениците обясняват, анализират, класифицират. 3. Работа в групи. Разпределят 

голям обем работа, обработват информация, обсъждат задачи, вземат решения. 4. 

Работа по проект. При зададени теми за разработване, които са свързани с 

конкретни учебни цели и съдържание, учениците изготвят продукт, който може 

да се приложи в реални условия. 5. Групово планиране и обсъждане на учебни 

дейности.  6.Изследване. За да решат поставената им задача, учениците 

планирано и целенасочено наблюдават, възприемат, анализират явления и факти. 

7.Събеседване с експерт по теми, заложени в програмите за обучение. 8. Участие 

в ролеви игри – учениците съвместно пресъздават типични ситуации за 

конкретна работна среда, взаимодействат, овладяват професионални и социални 

умения. 9.Оценяване и самооценяване на писмени и практически продукти, по 

предварително представени критерии и показатели. 

Анкетирани са тридесет преподаватели относно активността на учениците 

при  прилагане на методи и техники, характерни за интерактивно учене. 

Използвана е стандартизирана анкета, съдържаща девет закрити въпроса. 

Учителите споделят своите наблюдения, оценявайки активността на обучаемите 

в три нива: висока, средна, ниска. Анкетираните са от различни градове, с 

преподавателски стаж над десет години и образователна степен магистър. 
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Диаграма № 1 

  

 
 

За получените резултати, представени в Диаграма №1, може да се 

отбележи, че ниска активност с невисоки стойности се регистрира само при: 

събеседване с експерти (10%), участие в ролеви игри (7%), работа по групи(3%) 

и оценяване и самооценяване (3%). Причините са липса на интерес към 

разглежданата тема, недостатъчни знания, неизградени практически и социални 

умения. Обучаемите намаляват активното участие при дискусия, работа по групи 

и участие в изследване. Налага се преподавателите да разработят програма за 

работа, инструкционни карти и задачи за обучаемите. Висока активност на 

учениците преподавателите споделят при беседване (100%); учениците с 

желание се включват в работа по проект (70%); желаят съвместно да планират 

учебни дейности (64%); самооценяват и оценяват учебните постижения по  

критерии и показатели (57%).  

Резултатите от проведената анкета дават представа за реакциите на 

учениците към разглежданите интерактивни методи и интерактивното учене. 

Очертават се насоки за проучване на причините, пораждащи намаляване на 

активността и предлагане на корекции чрез разработване нови технологични 

варианти за усъвършенстване на учебния процес. 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МАТЕМАТИКА ПРИ  ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Здравка Л. Вичева 

 

INTEGRATION OF THE PROJECT ACTIVITY IN THE MATHEMATICS 

EDUCATION IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Zdravka L. Vicheva 

 

 

ABSTRACT: The topic is especially relevant now, when project-based learning 

appears as training of an individual nature. Presenting the teaching material, the 

teacher inserts his emotional and value assessments into the content of the subject. 

This is where the problem of developing children's creative thinking arises, and as a 

prerequisite for its implementation in practice - the removal of the dominant role of the 

teacher in the process of acquiring knowledge and experience. Any activity with 

children, including education, should be in accordance with their interests and needs, 

based on the personal experience of the child. 

 

KEYWORDS: project activity, education, mathematics, design method, cognitive 

activity, creativity, critical thinking, teamwork, cooperative learning.  

 

Изследването е финансирано по проект "Компетентностният подход 

като алтернатива пред предизвикателствата на 21. век, РД-08-150/04.03.2022 

г., от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

Постановка 

Непрестанно променящият се съвременен свят, в който живеем, 

постоянната му информатизация и автоматизация, както и навлизането на 

съвременните технологии във всички сфери на живота придават на детството 

други очертания. Възпитателните методи търпят промени, родителството изменя 

своите цели и приоритети, а времето, което дължим на децата, намалява 

драстично. За да има успешната  реализация и социализация на детето, което е 

част от социума в обществото, е необходимо: да се създаде правилно отношение 

и взаимоотношение с  околните; да може да работи в екип; да приема критика и 

да бъде толерантен; да бъде организиран и достатъчно самостоятелен в 

действията си; да умее да твори и мисли; да прилага получените знания на 

практика в реални житейски ситуации; да поема самоинициатива и да има 

адекватна самооценка. 

За да отговорят на тези потребности, както и да привлекат вниманието на 

децата, днес педагозите трябва да полагат непрекъснати усилия за 

осъвременяване и модернизиране на учебния процес. Да търсят и прилагат все 

по-интересни иновативни методи, приспособявайки ги към действащите учебни 
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програми и съвременната образователна среда, повишавайки образователното 

въздействие на използваните подходи за обучение. Мотивацията и интересът на 

подрастващите са обвързани с актуалността и практическата приложимост на 

прилаганите методики на обучение, които трябва да съответстват на 

технологичния растеж, на културните и научни промени. Нуждата от овладяване 

на социални, практически и познавателни компетентности, както от децата, така 

и от учителите, расте непрекъснато, но „учителят трябва да е медиатор между 

информационния хаос в съвременното общество и подредените знания” [5]. 

Един от най-разпространените днес видове изследователски труд при 

децата от предучилищна възраст в процеса на учене е методът на проектите, 

„ученето чрез действие“, „откривателското учене“. Това винаги е творческа 

дейност. Съвременният проект на детето е дидактическо средство за активиране 

на познавателната дейност, за развиване на креативност и същевременно за 

формиране на определени личностни качества. “Възможността да се усвояват 

нови знания, да се изработват нови навици представлява потенциалните 

способности на детето” [2].  

Изложение 

Предимствата на метода на проектите са достатъчен повод за по-

задълбочено изследване на възможностите на децата, а именно: повишаване 

интереса на децата, подобряване компетентностите им, подпомагане прилагането 

на вече получените знания на практика, както и развиването на мисловната 

логика на децата, на техните способности за анализиране, оценяване, 

самооценяване, представяне и др. 

За целите на настоящето изследване е избрано Образователно направление 

„Математика“, с оглед на факта, освен че е основно в общия времеви баланс на 

учебния план, с голяма значимост, с явна и скрита практическа насоченост, но и 

позволяващ реализирането на междупредметни връзки, изискващ прилагането на 

математическа логика и голям брой практически умения. Освен това според 

постановките на Европейската референтна рамка математическата 

компетентност е една от ключовите такива. 

Множество автори определят проектната дейност като възможна 

алтернатива на традиционното обучение, която има доказано положително 

влияние и се приема добре и с желание от децата. Тъй като „съществуват два 

съществени аспекта на проблема за седемгодишните деца, а именно как трябва 

да бъде организирана и реализирана подготовката им така, че да могат без 

особено конфликтни ситуации да се влеят в новия  социален колектив. Този 

аспект е педагогически и включва всички страни на учебно-възпитателната 

работа в детските градини“ [1] и това предполага този метод да бъде избиран от 

голям брой учители, поради съвместимостта му със съвременните реалности и 

необходимости, с детските възможности и интереси, липсата на еднообразие при 

преподаването и обучението чрез него, постоянно променящите се 

обстоятелства, задачи, истории и сценарии, близки до реалния живот. 

От 2019 – 2021(2022) година Детска градина „Изворче“ – гр. Шумен,  

работи по Европейски проект по Еразъм+, Ключова дейност 2 „Сътрудничество 

за иновации и обмяна на добри практики“ – партньорства за обмяна на добри 
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практики. Темата на проекта е: „ИЗОБРЕТИ И НАУЧИ“. Цялостната визия на 

проекта е насочена към интегриране на проектната дейност в образователния 

процес и  целите му  включват:  да допълни и обогати  основният модел на 

преподаване; да пречупи стереотипа на овладяване на образователното 

съдържание, като се придържа и съобразява с установените държавни 

образователни стандарти. “При провеждането на педагогическото 

взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на 

компетентностите по чл. 28, ал. 2. от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование” [4, 6]. 

Предмет на изследването са закономерностите в процеса на използване 

метода на проектите в обучението по математика при деца от предучилищна 

възраст. 

Целта на изследването в познавателен аспект е проучване на влиянието на 

проектната дейност върху успеваемостта на децата  при усвояване на 

математическите знания. 

Предложените тук игри ясно очертават интеграцията на проектната 

дейност в образователния процес по математика в предучилищна възраст. 

Описаните образователни игри са свързани с математическата активност на 

децата – логическото и пространствено  мислене, решаване на аритметични 

задачи. 

Проектната дейност позволява осъществяването на голям брой 

междупредметни връзки, което допълва положителния ефект на цялостното 

обучение и улеснява интеграцията на съдържание от различни образователни 

направления. 

Игра: „Имотикони“ 

Цел: Усвояване на поредното и количественото броене; да прилага 

математически разсъждения. 

Образователно съдържание: Да разпознава, сравнява и подрежда 

числата до 10. 

Материали: Индивидуални картонени емотикони с изобразени на тях 

цифрите на числата от редицата на естествените числа (1 – 8); мини цветни 

щипки за пране; панерчета в които са поставени щипките; табло за подреждане 

на емотиконите. 

Ситуационен ред: Децата са подредени в кръг. Всяко дете изтегля 

емотикон, който е обърнат наобратно, за да не се вижда коя цифра е изобразена. 

След като всеки получи своя емотикон има за задача да постави толкова щипки, 

колкото е цифрата на числото изобразена върху лицето на емотикона. След като 

децата поставят необходимия брой щипки, емотиконите се подреждат на 

таблото. По указание на учителя децата подреждат редицата на естествените 

числа във възходящ ред. Прави се допълнителна проверка и оценка на 

поставената задача. 
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Игра: „Малкият строител“ 

Цел: Овладяване на геометричното пространство; развитие на 

пространственото мислене. 

Образователно съдържание: Да моделира по образец познати 

геометрични фигури. 

Материали: разноцветни пластмасови пръчки с еднаква дължина, 

примерни модели на изградена мрежа от квадрати. 

Ситуационен ред: Децата са разделени на две групи по 5 деца. Представя 

се моделът на табло, който трябва да изработят. Предоставят се материалите и 

децата започват да строят по установен модел. Първата група, която приключи, 

печели играта. Следващият цикъл от играта включва други две групи от по 5 

деца, които изработват модел, различен от предходния. Първенецът от втория 

цикъл и първенецът от първия цикъл се състезават в третия етап от играта. 

Предлага се модел, който е с една степен по-сложен от предходните. Групата, 

която първа приключи, е победител в играта. 
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Игра: „Да подредим пъзела“ 

Цел: Да познава и използва числата до 6, да използва математически 

разсъждения и да прилага усвоени знания за подреждане на редицата на 

естествените числа до 6. 

Образователно съдържание: Да познава поредна позиция, да брои, да 

прави прости умозаключения. 

Материали: Карти с образи на животни и обекти, природни материали 

(кестени, камъчета, жълъди). 

Ситуационен ред: Децата са на масички по 4. Учителят раздава карти, като 

всяка карта е разделена на части в индивидуално пликче (пр.: една карта – 

разделена четири части). Детето изтегля пликчето, отваря го и разглежда частите. 

Всяка част е обозначена с цифра, срещу цифрата има част от тялото на даденото 

животно или обект. Целта е детето да съумее да подреди редицата на 

естествените числа във възходящ ред и в същото време да подреди 

изображението. Според изображението, което се е получило, децата подреждат 

до готовата картинка толкова предмети от природните материали, колкото са 

частите на картинката. Пример: Картинката на катеричката е съставена от 6 

части, тя обича жълъди, децата подреждат 6 жълъда и т.н. 

Играта приключва, когато всички деца са готови. 
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Игра: „Интересни загадки“ 

Цел: Да събира и изважда в кръга на числата до 10. 

Образователно съдържание: Разбира състава на числата като сбор от две 

числа; да моделира концепцията за събиране. 

Материали: Картони, на които са записани задачи, щипки за пране (малки 

и цветни), кламери. 

Ситуационен ред: Децата са разположени на маси. Учителката минава до 

всяка маса и предлага на децата да си изтеглят картонче със записана задача на 

него. След като детето разчете записа, под всяка цифра поставя толкова щипки 

или кламери, колкото е числото. Например: 2+2, поставят се толкова щипки, 

колкото е цифрата на числото обозначена на картончето. След това детето се 

приканва да отброи колко общо щипки (кламери) е поставило на картончето. По 

този начин детето добива визуална представа за количеството предмети, 

поставени на картончето, и в същото време разбира състава на числата като сбор 

от две по-малки числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чрез използването на проектна дейност детето „надниква“ в реалния 

живот; открива зависимости между извършваните дейности и съответния 

резултат от тях; вижда реалната приложимост на своите знания. 

От характеристиките на традиционното и тези на проектно-базираното 

обучение можем да изведем следните сериозни противоречия относно мястото и 

практическото приложение на проектно-базираното обучение: 

• От една страна, традиционното обучение обикновено разделя един обем от 

знания по дадено образователно направление в отделни занятия, 

адаптирайки всеки от тях към възрастовите особености на децата, а от 

друга - методът на проектите залага на максималната интеграция. 

• Традиционното обучение е ориентирано към знанието в неговата 

безсубектност, а при проектното обучение водеща е личната 

инициативност на детето. 

• Водещата роля на учителя в традиционното обучение в репродуктивна 

дейност на децата срещу дискретното ръководене на повишена 

самостоятелност на децата при проектната дейност. 

• При традиционното обучение оценъчно-правилното мнение принадлежи на 

учителя, докато методът на проектите допуска наличието на много и 
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различни мнения на децата, които не е задължително да са правилни, но 

въпреки това подлежат на обсъждане. 

 

Основни елементи в организацията на традиционното и проектното 

обучение. 

Таблица 1. 
Компоненти Традиционно обучение Проектно обучение 

Тема/Съдържание Учителят поставя сам темата Децата задават темата 

Материали 
Материалите се избират от 

учителя предварително. 

Децата сами си избират 

материалите. 

Цел на проекта 
Целите и задачите се поставят от 

учителя. 

Децата формулират 

проблема самостоятелно. 

Методи на работа Учителя избира методите. 

Свободно се избират от 

децата. Работят извън 

детската градина. 

Екип/Група 
Не се осъществява групова 

работа. 

Групата се избира според 

интересите. 

Образователно 

направление 

Строго определено образователно 

направление 

Интегриране на повече 

междупредметни връзки. 

Оценка на 

дейността/продукта 
Оценката се поставя от учителя. 

Децата сами оценяват 

дейността/продукта. 

 

По време на изпълнението на проекта при много деца възникват 

специфични трудности и преодоляването им е една от водещите педагогически 

цели. В основата на проектирането е заложено извличане на нова информация, 

но този процес се осъществява в неопределена сфера, и той трябва да бъде 

организиран и моделиран, затова  децата в определени ситуации изпитват 

известно затруднение: да търсят пътища за тяхното решаване, избирайки най-

оптималния при дадена алтернатива; да предвиждат последиците от избора; да 

действат самостоятелно (без подсказване);  да сравняват полученото с желаното;  

да оценяват обективно процеса (самата дейност) и резултата на проектирането. 

Чрез работата по проекти се съдейства за развитие на много аспекти от 

личността на децата: повишава се интереса и мотивацията; формира се умение за 

работа в екип и за поемане на отговорност и аргументирано отстояване на 

собствена позиция [3]. 

Интересът към проектното обучение се задълбочава от страна на учители и 

респективно деца, което може да се обясни със следните причини: 

 Условията, в които растат съвременните деца, водят до изолация и липса 

на приятелска среда и широк поглед върху света извън дома. 

 Обучението и работата по метода на проектите позволява съвместна 

дейност с други деца, преодоляване на йерархичната структура между деца 

и учител, което има положително възпитателно въздействие върху тях. 

При изпълнението на проекта ролята на учителя се променя качествено. На 

всички етапи той изпълнява ролята на консултант и помощник и основният 

акцент в обучението се прави не върху съдържанието на ученето, а върху 

процеса на прилагане на придобитите знания. 



332 

 

Заключение 

В заключение можем да обобщим, че ако в учебната дейност по 

математика се интегрира проектната дейност, това би могло да повиши не само 

възможностите за екипна дейност на децата, техните социализационни и 

организационни умения, но и нивото на тяхното логическо мислене, 

способностите им за приложение на овладените компетенции в реална среда. 

Практическата насоченост на метода учителите отдават в най-голяма 

степен на: осъществяването на обучението в практическа среда; възможностите, 

които предлага той на децата за екипна и творческа работа; високото ниво на 

самостоятелност, която осигурява; подобряването на връзките между различните 

образователни направления, както и между теоретичните и практическите 

дейности. 
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РАЗРАБОТКА И АДАПТИРАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ ИГРОВИ 

ЕЛЕМЕНТИ В ТРИИЗМЕРНА СРЕДА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Ивайло И. Буров 

 

DEVELOPMENT AND ADAPTATION OF INTERACTIVE GAME 

ELEMENTS IN A THREE-DIMENSIONAL ENVIRONMENT FOR 

EDUCATIONAL PURPOSES 

 

Ivailo I. Burov 

 

ABSTRACT: This article shares experiences related to the development of new 

and the adaptation of existing interactive solutions in 3D environment for educational 

purposes. The presented material can be useful for developers, teachers, PhD students 

and students who have accepted the challenge of working in an area requiring 

experience in a range from 3D modeling and animation to programming in a chosen 

environment. 

 

KEYWORDS: interactive, virtual, 3d, model, development, education, games in 

education. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-151/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Вероятно всеки ентусиаст започнал работа или експерименти в 

разработване на учебни интерактивни игри се е сблъсквал с първите си големи 

разочарования, които идват поради липса на опит и необходим многовекторен 

обхват от знания. И това не е случайно - в игровата индустрия екипите, 

отговорни за създаването на игровото съдържание, са със завиден опит, 

работещи в съгласуван екип, много добре заплатени и обикновено добре 

организирани. На съвременния етап в игровата индустрия най-често се 

инвестират огромни средства за разработка и реклама и се очаква бърза 

възвръщаемост. Наблюденията показват, че докато допреди петнадесет години 

една инвестиция в успешен игрови проект възлиза на сумата от 20-40 милиона 

долара, на съвременния етап в повечето успешни излезли игрови издания са 

инвестирани суми от порядъка на 100 - 200 млн. щатски долара. За съжаление в 

голямата си част такива игрови издания са насочени към сферата на 

забавлението, а не към обучението. Освен липсата на бърза възвръщаемост в 

сферата на обучението подобна разработка предполага най-често централно 

финансиране за закупуването на обучителен игрови продукт, утвърждаването на 

продукта от различни образователни комисии или ведомства и привличане на 

специалисти от образователната сфера като водещи при създаването на сюжети и 

интегриране на образователни практики. Ако е необходимо покриването на 

цялото учебно съдържание по даден предмет, подобна задача става или 

неизпълнима, или изпълнима за сметка на много ниско качество, доближаващо 
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се до презентационното – твърде скучно и монотонно за дигиталното поколение, 

привикнало вече към най-новите интерактивни и мултимедийни похвати, които е 

възприело от реализирани  решения в дигиталния свят на игровата индустрия.  

Волфганг Крамер описва тълкувателното значение на понятието игра в 

немския език като: „Игра е всяка дейност, която се изпълнява само за 

удоволствие и без съзнателна цел. В това определение всяка дейност, която носи 

удоволствие, е игра. Например хората танцуват, свирят на музикални 

инструменти, играят в пиеси и играят с кукли и модели на влакчета.“ (Kramer: 

2000). Авторът описва произхода на това възприето значение като наследен от 

Johan Huizinga и Friedrich Georg Jünger, като същевременно отбелязва, че според 

неговото виждане играта може да се определи като форма на забавление, при 

която се спазват определени правила.  

Според Крамер има критерии, които важат за всички игри и такива, 

които важат за „игри с правила“, като при последните са:  

- Правила на играта; 

- Цел; 

- Ход на играта (никога не е същият - шанс); 

- Състезание. 

Без да се навлиза по-дълбоко в теорията, свързана с игрите, и бъдат 

цитирани други определения, може да се направи извод, че обучителните игри 

попадат в групата на игрите с правила и тези правила са с педагогически базис 

за разлика от игрите за забавление, което прави задачата по създаване на игри 

за обучението още по-трудна. Ако бъде визуализиран само част от процеса по 

създаване на съвременно игрово съдържание, такъв вид дейност би изглеждал 

още по-непримамлив. При съвместната работа по практическата част на 

докторантски проект се оформи кратка визуализация на тази дейност, 

представена чрез диаграма 1, съдържанието на която е описано подробно в 

табличен вид в предишни изследвания. 
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Диаграма 1 

 

Структурата на диаграмата разкрива процесите по създаване на игрово 

съдържание, освен което е направен паралел с някои най-популярни програмни 

продукти по създаването му, обозначени с курсив, а с удебелен курсив – тези с 

отворен код. Програмните продукти са разделени на три основни групи: 
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- Универсални програмни продукти за разработка на 3D интерактивно 

съдържание в обучението (Буров 2020: 77);  

- Специализиран софтуер за създаване на 3D персонажи (Буров: 2021);  

- Игрови двигатели при разработка на 3d интерактивно съдържание в 

обучението (Буров 2021: 335 – 345). 

 

Придобиването на умения за работата с отделни избрани продукти и от 

трите групи обаче е свързано с голяма инвестиция на време за усвояването им 

поне до етап създаването на някаква продукция с не-много високо начално 

качество. 

В конкретния случай избраните продукти и от трите групи са с отворен код 

и безплатен лиценз, за да бъдат достъпни в образователната сфера без 

необходимите солидни инвестиции, характерни за комерсиалния 3D софтуер. 

В резултат от първата група продукти е избран универсалният продукт с 

отворен код Blender,  от втората група продуктите с отворен код: Make Human и 

производният му MB-LAB, а от третата група - игровият двигател с отворен код 

Godot. 

Проучени са и уебуслуги за създаване на триизмерни персонажи като 

Ready Player Me (Буров 2021), които могат много да улеснят създатели и 

дизайнери на триизмерно съдържание, защото услугата предоставя генериране на 

персонажите чрез прилагане на алгоритъм за изкуствена интелигентност спрямо 

прикачена от потребителя фотография. По този начин създаването на персонаж 

се извършва автоматично, без да са необходими познания за работа с продукти 

по създаването му. Необходима е само работа по анимацията на персонажа, 

което може да бъде направено чрез прилагане на свободно разпространявани в 

Интернет Motion Caption анимации  (анимации чрез заснемане на движение).  

За да бъде избегнато припокриването на информация с предишно 

представените материали в цитираните източници, тук акцентът е поставен 

върху онези интерактивни елементи, насочени към създаване на учебно 

съдържание. 

Шаблон за създаване на графични триизмерни интерактивни табла за 

попълване на тестови задачи в 3D среда 

В голяма част от случаите обучаемите приемат решаването на тестова 

задача като форма на изпит, което поражда често срещана демотивация. 

Представен обаче като интерактивен триизмерен игрови елемент, носещ печалба 

като артефакт или повишаване на някакво качество, опит или умение на аватара 

на обучаемия, класическият пример за демотивация може да бъде обърнат с 

положителен знак в мотивация. Създаденият шаблон е базиран на елементи от 

графичния интерфейс (GUI) на игровия двигател Godot. Този интерфейс е 

двуизмерен, но в Godot съществува пример за триизмерно представяне на  

графичен интерфейс (GUI in 3D), посредством който двумерно разработвания 

графичен интерфейс се проектира триизмерно в процеса на рендеринга. 

Графичният потребителски интерфейс, разполага с разнороден тип контроли 

като: Text Label (текстов етикет), Text Edit (текст редактиращ контрол), Check 

Box (кутия с отметка), Option Button (аналог на познатата списъчна кутия), 



337 

 

множество разнообразни панели, включително и такива с табулатори (Фигура 1). 

Обаче от гледна точка на обучението тези контроли не притежават необходимото 

свойство за отбелязването на верен или грешен избор. 

 
 

Фигура 1 

 

Такава липса обаче може да бъде решена само с един програмен ред, 

понеже Godot предлага различни варианти за експорт на променливи, известни 

повече като свойства в средите за бърза разработка на апликации (RAD): export 

var is_right_answer: bool = false.  

В резултат се появява възможност за визуално задаване на стойност на 

експортираната променлива в инспектора на 3d редактора (Фигура 2). В първия 

пример такова свойство се назначава на контрол от тип CheckBox (кутия с 

отметка), а във втория спрямо Option Button. 

 

export var is_right_answer : bool = 

false 

 

var right_answer : bool = false 

export var right_answer_text = "" 

 
 

 

Експортиране на променлива за 

верен отговор към CheckBox 

 

Назначаване на променлива за верен 

отговор към Option Button и експортиране 

на променлива за вярно избран текст 
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Фигура 2 

 

Веднъж написан, краткият програмен скрипт може да бъде прикачен към 

даден тип използван контрол от графичния потребителски интерфейс и 

съответният да бъде приложим за използване в тестови задачи. По подобен начин 

се дефинират и променливите за другите типове контроли. Проверката за 

правилното попълване на всички тестови контроли най-лесно се осъществява 

чрез обхождащ цикъл ако те са прикачени като дъщерни към общ контрол – 

примерно графичен панел (Фигура 3). 

 
 

Фигура 3. Подреждане на тестовите елементи като дъщерни на общ родител и 

прикачването на малък скрипт, осигуряващ тестовото им прилагане 

 

Създаденият примерен модел на интерактивно тестово графично табло в 

триизмерна среда е визуализиран на фигура 4. 
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Фигура 4 

 

Заложена е възможност за включване на подсказка при несправяне със 

задачата от обучаемия, активирането на която оцветява с червен цвят грешно 

избрания или изписан отговор. Това е направено с цел обучаемият да не бъде 

демотивиран, ако не се справи успешно на текущия етап от хода на играта. 

 

Виртуална книга в триизмерна среда  

Адаптираният пример на виртуална книга е на база проект с отворен код от 

miskatonicstudio [1], изискващ на този етап определена преработка в кода 

свързана с правилното прелистване на страниците. Съдържанието на всяка 

страница се назначава посредством jpg изображение с файлово име като пореден 

номер на страница. Това прави възможно лесното създаване на различни книги 

или дневници в игровото ниво, където са скрити тайни, способстващи за 

успешно преминаване на определена мисия или решаване на задачи, които 

развиват качества, умения или опит спрямо аватара на обучаемия. С този подход 

се избягва негативното отношение на т.н. дигитално поколение към възприемане 

на текстова, а не мултимедийна информация. В по-лека форма подобна 

информация може да се представи и под формата на древен пергамент, което от 

гледна точка на създателя на игрово съдържание е значително по-опростен 

процес – първоначално е достатъчно само да се приложи текстура на документа 

върху триизмерния модел на пергамента. В илюстрирания тук пример е 

създадена книга „Тайните на предприемача“, като прелистването на страниците е 

анимирано, а в съдържанието са включени подсказки към отговорите на въпроси, 

заложени в триизмерното интерактивно тестово графично табло. Изглед на 

примерната интерактивна книга е представен на фигура 5. 
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Фигура 5 

 

Шаблон за създаване на интерактивен игрови триизмерен пъзел 

Създаденият шаблон е реализиран въз основата на пример с отворен код за 

влачене и пускане на 3d обекти [2], което способства за изграждане на различни 

игрови варианти на триизмерни пъзели. Такива пъзели могат да бъдат 

експортирани като отделна малка игра или като част от сценария на учебна игра. 

Вторият вариант на приложение е по-успешен, особено ако развива определени 

качества, умения или опит у аватара на обучаемия. Пъзелът включва подреждане 

на известен брой 3D игрови блокове, всеки от които трябва да бъде поставен на 

правилното място посредством влачене и пускане (Фигура 6). Като игрови 

блокове в пъзела могат да бъдат използвани всякакви триизмерни модели, а тъй 

като се използва физичният двигател на Godot, тези модели са способни да 

взаимодействат не само с аватара на обучаемия, но също както един с друг, така 

и с обкръжението. За правилно подреждане на пъзела са предвидени места за 

поставяне на отделните елементи и е включена опция за подсказка при поставяне 

на съответния елемент на правилното за него място, чрез шейдър за бягащи 

светлини по мястото за поставяне. Ако пъзелът включва повече елементи, е 

предвидена опция за активиране на камера на сцената, вместо тази на аватара, и 

чрез този подход се дава по-разширен обхват на изгледа. Самото преместване на 

блокове изисква само закачване на определен скрипт за преместване към даден 

елемент, но създаването на пъзел от предоставена възможност само за 
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преместване изисква допълнително програмиране. Подходът е подобен на този, 

описан при интерактивно тестово графично табло чрез назначаване на 

променлива  „вярно поставен“ за всеки интерактивен елемент и циклично 

обхождане на всички елементи, имащи общ родител. След реализирането на 

шаблона, създаването на такива пъзели не изисква повече програмиране, а само 

невисоки умения за работа с редактора на игровия двигател Godot. 

 

 
 

Фигура 6 

 

В задната част на сцената е разположено табло, върху което се проектира 

изображението на избрания блок от пъзела в увеличен изглед, а при успешно 

подреждане на пъзела се проектира поздравителна анимация или видео. 

 

Дигитален фотоапарат в играта (In-game camera) 
Известно е, че т.н. дигитално поколение е привързано към технологии за 

заснемане на фотографии и видео. В такъв случай реализацията на подобно 

интерактивно устройство (Фигура 7) в учебна игра ще се яви допълнителен 

стимул, още повече ако заснетото с него бъде в помощ при решаване на 

поставени загадки. Освен приятния развлекателен момент, това е основната 

причина за труда, вложен при създаването му. Първоначалният код за 

дигиталния фотоапарат в играта следва примерен учебен материал, открит в 

Интернет [3], но се развива с цел повишаване на интерактивните възможности на 

устройството – включване и изключване от бутон, поместване в система за 
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инвентар и др., както и спрямо конкретната организация на проекта. Открито е и 

готово решение с отворен код на подобно устройство с доста по-разширени 

възможности [4], но е пригодено към използване с камера от първо лице (FPS), 

което е неподходящо за разнородните изисквания спрямо камерата в една учебна 

игрова платформа, където тя варира от камера първо лице, следваща героя 

камера, камера на сцената и др. Например подреждането на пъзел е трудно 

възможно с FPS камера, а ако трябва да се управляват устройства като например 

механизирани роботи или безпилотни апарати, използването на камера от първо 

лице обикновено е нежелан избор. Предвидени са няколко режима: на 

заснемане; преглед на албум; преглед на избрано изображение; изтриване на 

изображение, като действията са съпроводени със звуци, съответстващи на 

истински дигитални фото устройства. 

 

 
 

Фигура 7 

 

Физическа симулация на превозни средства и тяхното управление 

Игровият двигател Godot предлага вградена функционалност за симулация 

на превозни средства. Най-общо превозното средство се характеризира с 

наличието на тяло (корпус) и колела на превозното средство, като отделни 

елементи на 3d модела се прикачват като дъщерни на физичния модел (фигура 

8). Съществуват множество характеристики като маса/тегло на автомобила, 

мощност на двигателя, задаване броя на колелата, назначаване на водещи и 

задвижващи колела, характеристики на гумите, твърдост на окачването и др. 

Подобен физичен модел е подходящ за управление от играч, но за съжаление 

автоматичното управление чрез трафик система от самоуправляващи се превозни 

средства, базирани на физичен симулационен модел, крие неочаквани обрати в 

поведението на превозните средства и в повечето случаи за леснота и 

предвидимост се избира кинетичен вариант на управление на трафик системата, 

което лишава играча от удоволствието на физичната симулация. В работата по 
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настоящия проект е избран по-трудният вариант, при който освен допълнителен 

код се изисква и баланс, а за постигането му е необходим и значителен 

емпиричен опит при изследване на симулациите.  

 

 
 

Фигура 8 
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Фигура 9 

 

Трафик системата, необходима за оживяване на сценария, е представена на 

фигура 9. Използва се светофарна система, при навлизането в обсега на която 

физично симулираните превозни средства трябва да успеят да спрат на 

подходящо разстояние при червен или жълт сигнал или да преминат при зелен. 

Самото движение по път е построено по собствен „path follow“ (следващ пътя) 

алгоритъм, а избор на път при кръстовище – посредством алгоритъм за 

изчисляване на най-близко намираща се точка от пътен участък, което понякога 

дава вариативни резултати спрямо характеристики като маса и скорост на 

превозното средство при преминаване през кръстовища. Положителният ефект 

от такива вариации се състои в създаваното впечатление за случаен избор на път 

за движение, а отрицателният ефект е свързан с пропускане на откритата най-

близка точка и опити на превозното средство към възвръщане към нея по завой, 

надвишаващ възможностите му. 

 

Интегриране на шаблон с отворен код за приключенски игри GOAT 

(Godot Open Adventure Template), създаден за игровия двигател Godot 

Този шаблон е създаден от Miskatonicstudio [5], като поставената цел е 

улесняването при създаване на приключенски игри. Поради изискванията спрямо 

обема на статията, тази интеграция ще бъде разгледана подробно в следваща 



345 

 

публикация, а тук е публикуван само интернет ресурсът, откъдето може да бъде 

изтеглен проектът и разгледана документацията му. 
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2. Drag and Drop 3D, https://godotengine.org/asset-library/asset/624. 

3. In-game camera and photo album, https://usagishima.net/2021/03/18/devlog-1-

in-game-camera-and-photo-album/. 
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ОЩЕ ЗА АДАПТИРАНЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИ ИГРОВИ ЕЛЕМЕНТИ 

В ТРИИЗМЕРНА СРЕДА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

Ивайло И. Буров 

 

MORE FOR ADAPTATION OF INTERACTIVE GAME ELEMENTS IN A 

THREE-DIMENSIONAL ENVIRONMENT FOR EDUCATIONAL PURPOSES 

 

Ivailo I. Burov 

 

 

ABSTRACT: This article is a continuation of the article "Development and 

adaptation of interactive game elements in a three-dimensional environment for 

educational purposes"  and shares experiences related to the adaptation of existing 

interactive solutions in 3D environment for educational purposes. The presented 

material can be useful for developers, teachers, PhD students and students who have 

accepted the challenge of working in an area requiring experience in a range from 3D 

modeling and animation to programming in a chosen environment. 

 

KEYWORDS: interactive, virtual, 3d, model, adaptation, education, games in 

education. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-151/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Интегриране на шаблон с отворен код за приключенски игри GOAT 

(Godot Open Adventure Template, създаден за игровия двигател Godot 

Този шаблон е създаден от Miskatonicstudio, като поставената цел е 

улесненото създаване на приключенски игри. Поради тази причина в 

съществуващия проект е налична само камера от първо лице (FPS), което налага 

самостоятелно интегриране на допълнителна камера от трето лице за нуждите на 

игри, свързани с обучението. При кореспонденция, авторът предвижда подобна 

функционалност в бъдеще, но на този етап не се забелязва публикувано развитие. 

При адаптация за игри с образователна цел първоначално се забелязват само 

положителните страни, заложени в този проект, но в хода на разработката 

възникват много функционални липси, които за съжаление се доближават до 

програмния дизайн на проекта. Тук е необходимо да се отвори скоба за 

плюсовете и минусите при използване на проекти с отворен код и платените 

(като тези при Unity игровия двигател, а и при Unreal). Платените разширения 

обикновено предлагат по-разширена функционалност с целите за 

комерсиализация, но са със затворен код и ако възникне необходимост от нова 

функционалност, то е необходимо достатъчно клиенти да се обърнат към автора 

с молба за реализирането и. За разлика от този недостатък при разширенията с 

отворен код всеки може да добавя собствен код за разширяване на 

функционалността. Ако авторът на платено разширение се откаже от 
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поддръжката му, то при потребителски проект, ползващ това разширение, 

възникват проблеми и често е необходимо намиране на друго решение и много 

труд за преработка на проекта. При проектите с отворен код почти винаги се 

намират разработчици, които продължават съществуването на успешен проект, 

чиято поддръжка е спряна от автора му. Също така всеки има възможност да 

направи сам това според познанията си в областта. 

Тук ще бъдат разгледани както положителните страни на проекта GOAT, 

така и откритите недостатъци при използването му в интерактивни учебни игри, 

а също и откритите липсващи функционалности при практическото му 

адаптиране в учебна игра с реален сценарий. 

Положителните функционалности на GOAT са свързани с разработените 

възможности за интерактивно взаимодействие с 3d модели, наречени от автора 

интерактивни елементи и интерактивни екрани, разделени на три типа:  

- Нормални: могат да се активират многократно, напр. врата, която се 

отваря и затваря; 

- За еднократно ползване: могат да се активират само веднъж, напр. скала, 

която може да бъде избутана или храна, която може да бъде консумирана; 

- Инвентар: активирането му премахва интерактивния елемент от 

обкръжението и го добавя като елемент от инвентара. Може да бъде за 

еднократно или многократно използване, което означава че всъщност 

съществуват две главни групи: нормални и инвентар. 

 

Приложението на такива интерактивни елементи е подходящо при 

решаване на задачи, свързани с откриване на зададени обекти или артефакти и 

прилагането им по изисквано местоназначение. 

За целта е изградена инвентарна система за събиране на интерактивни 

елементи и взаимодействие с тях. Примери от автора са представени на фигури 1 

и 2. 

 

  

 

Фигура 1. Активиране на генератор в 

GOAT, представен като нормален 

интерактивен елемент 

 

Фигура 2. Взаимодействие с 

инвентарен тип интерактивен елемент 

в GOAT 

 

Интерактивните екрани представляват симулатори на реален обект в самата 

игра, явяваща се също симулация. Някои примери за такива интерактивни обекти 
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са: настолен компютър (фигура 3), лаптоп, смартфон, калкулатор или др., 

предвидени от авторите на сюжета.  

 

 
 

Фигура 3. Взаимодействие с интерактивен екран в GOAT 

 

Интерактивните екрани в GOAT са триизмерни интерактивни модели, 

върху чиято двуизмерна текстура, назначена за екран се проектира двуизмерно 

изображение. Чрез такъв подход става възможна симулация на виртуално 

работещи компютри или смарт устройства, като в най-разширения случай върху 

екрана може да се проектира дори готова 2D игра, която играчът ще играе, само 

че на виртуално устройство в същинската игра – техника, известна като „игра в 

играта“ или „мини игра“ - много подходяща при създаване на игри, насочени 

към обучението. 

При необходимост от изграждане на някаква последователност се въвеждат 

глобални променливи, а активирането на интерактивния елемент е възможно 

само при установено състояние на тази променлива, в противен случай е 

предвидена подсказка. Например ако желаем да включим дистанционното, то 

първо трябва да поставим батериите в него, а ако желаем да пуснем виртуалния 

персонален компютър, първо трябва да включим захранващия генератор. С това 

се постига определено ниво на уникалност, но разбира се за сметка на 

универсалността и лекотата при създаване на съдържание.  

Забелязани недостатъци 

Въпреки доброто предоставяне на интерактивни възможности, трябва да 

бъде отбелязана необходимостта от отделно кодиране на всеки интерактивен 

елемент, което изисква постоянно съдействие на ИТ специалист, запознат с 

игровата разработка, програмирането, свързано с избрания игрови двигател и 

конкретно с използвания интерактивен GOAT шаблон. 

- За 

създаването на интерактивен елемент е необходимо да се спазва определено 

разположение в структурата на зададените за целта папки от файловата система, 

да се програмират определени събития, свързани със селекция или активация на 
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всеки интерактивен обект, като понякога и се анимират програмно, ако 

необходимо. Това прави разработката бавна. 

- Из

ползването на твърдо вградени в кода имена на интерактивните елементи също 

се отчита като недостатък. Това изключва възможността за използване на един 

интерактивен елемент няколко пъти и изисква дублирането му за такава цел. 

- Ня

ма връзка между интерактивните елементи извън инвентарната система и в нея. 

На практика интерактивните елементи, които аватарът среща в обкръжението, са 

различни от тези в инвентарната система. Могат да ползват един същи 3d модел, 

а също и различни такива, но на практика това са два различни интерактивни 

обекта и програмният дизайн е построен така, че единият елемент „не знае“ 

нищо за съществуването на другия. Те не споделят общи свойства и 

местонахождение в триизмерното пространство. Това налага дублиране на 

подобни свойства или преработка на програмния дизайн. С цел запазването на 

програмния дизайн при адаптирането на подобни интерактивни елементи като 

конкретно решение послужи кодирането на шаблони, които могат да се 

прикачват към интерактивните елементи за избягване на този недостатък. 

- В 

GOAT eдин триизмерен модел се превръща в интерактивен, ако към него се 

прикрепи т.н. InteractiveItem (интерактивен артикул, явяващ се възел в сцената), 

което е лесно и удобно по принцип (Фигура 4).  

 

  
 

Фигура 4 

Интерактивен артикул като възел в 

сцената 

 

Фигура 5 

Уникално и инвентарно име на 

артикула 

 

В интерактивния артикул трябва да се назначи уникално име на 

интерактивния елемент, а също и съответно име в инвентарната система (Фигура 

5). По дизайн 3d моделът е предвиден като дъщерен на интерактивния артикул 

(InteractiveItem, Фигура 6). Този вариант обаче изключва работата с физична 

симулация. Ако интерактивният елемент например дървени трупи или руда 

трябва да реагира с обкръжението спрямо физичните закони, представената 

структура не работи. За целта е необходимо създаването на отделна колизия 
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спрямо твърдо тяло (RigidBody), относно 3d модела, която не допуска 

интерактивният артикул да бъде представен като родител (Фигура 7). 

 

  
 

Фигура 6 

Моделът е дъщерен на интерактивния 

артикул. Използва се колизията на 

артикула 

 

Фигура 7 

Моделът отново е дъщерен на 

интерактивния артикул, но артикулът се 

явява дъщерен на твърдото тяло 

(wooden_stack) с отделна колизия 

 

Това води до невъзможност за назначаване на уникално име на 

интерактивния артикул в главната сцена, освен ако не бъде локално представен, а 

това утежнява сцената и налага допълнително дефиниране уникално име към 

главния възел. При неспазване на уникалността на имената, действията спрямо 

един интерактивен елемент се прилагат към всички, защото GOAT работи с 

уникалните имена. За избягването на този според автора на статията 

недостатък в създадения шаблон за разширяване на функционалността се 

включва допълнително отчитане на колизия с лъч спрямо 3d модела. 

- Ли

псва функционалност за прикачване на допълнителни свойства към 

инвентарните обекти, примерно като брой, цена и др. Липсата на 

функционалност за отчитане на брой прави невъзможно събиране на множество 

ресурси от еднакъв тип, което много ограничава приложението в учебни игри с 

развит сценарий. При кореспонденция, авторът на GOAT изразява виждане за 

бъдещо внедряване на такава функционалност, но на този етап е необходимо 

собствено решение. По дизайн инвентарните елементи се съхраняват в кода 

посредством масив от данни. Ако е използван например Dictionary (речник в 

GDScript - аналог на map в езици като C++), то разширяването на 

функционалността в тази насока не би била проблем. Оказа се, че 

преобразуването на масива в речник изисква голям обем преработка на 

съществуващия код и за тази цел към използвания масив бе добавен речник, 

синхронизиран с него по индекс. По този начин не се променя значително 

оригиналната структура на GOAT, при увеличена функционалност. 

Крайният резултат с модификация за добавяне на допълнителна 

функционалност е демонстриран на фигури 8, 9 и 10. 
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Фигура 8. Изграждане на възможност 

за събиране на множество ресурси от 

един вид 

 

Фигура 9. Отчитане на допълнителни 

параметри като брой и цена в 

инвентарната система 

 

 
 

Фигура 10. Реализация на интерактивните елементи като физическо тяло (Rigid 

Body) за взаимодействие с обкръжението по физични закони 
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Интернет ресурси, използвани при разработката 

6. GODOT, https://godotengine.org/. 

7. GOAT (Godot Open Adventure Template), 

https://github.com/miskatonicstudio/goat. 
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ABSTRACT: The article presents some of the interactive components integrated 

in the preparation of Technology and Entrepreneurship using IT technologies for 

dissertation research. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В съвременния етап на обучение се наблюдава тенденция за разширеното 

прилагане на мултимедийни и интерактивни методи. Според някои автори, 

изследващи приложението на тези методи в настоящия етап, по-широко е 

застъпено мултимедийното приложение отколкото интерактивното, като 

последното се характеризира с използването на сравнително опростени форми на 

интерактивност (Буров 2015: 1). Особено ясно това се проявява при използване 

на информационните технологии, чието приложение в обучението най-често се 

свежда до визуализиране и презентиране на материали, свързани със съответната 

педагогическа дисциплина. Въпреки че според някои автори това е качествено 

нов подход, използван в обучението, прилагането на тези методи са обусловени 

предимно от повишените възможности за  визуализиране и понякога 

структуриране на информацията на съвременните информационни технологии, а 

качествено новият подход изисква решения за реализация на дидактическите 

модели с помощта на новите информационни технологии и модели на обучение, 

свързани с взаимодействие между изучаваните дисциплини и организация на 

обучението. 

Моделът на формиране на предприемаческа грамотност може да бъде 

разгледан като структурен от една страна и като процес – от друга:  

- Структурната страна на този модел визуализира прилаганите 

разновидности на интерактивни практики в йерархична система, което 

спомага за придобиване на общ поглед върху взаимодействията между 

отделните интерактивни елементи; 



354 

 

- Разгледан като процес, този модел дава възможност за визуализация на 

отделните стъпки при изграждане на интерактивни обучаващи 

елементи и материали за обучение. 

За да бъде успешен такъв модел, е необходимо възможното му приложение 

както в клас без наличие на зала с компютърно базирани технологии, така и във 

виртуална среда – с подходящ хардуер и специализирано програмно осигуряване, 

наличието на което обикновено се явява основен проблем и е необходима 

разработка, отговаряща на целите, поставени в процеса на обучение. Създаването 

на подобен софтуер изисква специализирани познания, влагане на значителни 

ресурси за разработката и ангажиране на ИТ специалисти. Поради тези 

затрудняващи фактори е необходимо взаимодействието с ИТ специалисти, 

работещи в образователната система, готови да сътрудничат в разработването на 

интерактивна виртуална среда за целите на обучението. За целта са проучени 

наличностите на софтуер с отворен код за разработка, стъпките при изграждане 

на персонажи, тяхното взаимодействие и нива в игровата индустрия с идеята за 

интегриранe на интерактивни подходи, прилагани там, но в сферата на 

обучението. На диаграма 1 е представен модел, прилаган при изграждане на 

съдържание в игровата индустрия, разкриваща не само процесите и тяхната 

последователност, но и даваща представа защо разработката на такова 

съдържание е много скъпо и все още слабо застъпено в учебния процес.  

За проверка на възможността за създаване на интерактивно и 

мултимедийно съдържание е направено проучване относно наличието на 

програмни продукти, способстващи реализацията на възможни авторски  

решения. С курсив (и син цвят) са обозначени някои от най-популярните 

програмни продукти, а с удебелен курсив – тези с отворен код. 

 



355 

 

 
Диаграма 1 

 

В настоящия момент бюджетът на една компютърна (видео) игра с 

висококачествена графика, добър сюжет и ход на играта (геймплей) варира от 

100-200 млн. долара, като производителят на играта обикновено се обръща към 

определен брой тимове от артисти за концептуалния дизайн, създаване на 

персонажите и нивата на играта. Например при  разработката на играта Half-Life 

2, излязла през 2004 г., първоначалният заделен бюджет е около 20 млн.$ и 
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нараства до 40 млн.$, като инвестираните средства се възвръщат още през 

първите три месеца след пускането на играта на пазара. Времето за разработка 

отнема около три години. Създаването на такова съдържание за обучението не 

предвещава такава възвръщаемост на вложените в разработката средства, а в 

допълнение изисква водеща роля на педагогически и дидактически принципи и 

привличането на специалисти от тази област за реализация на 

интердисциплинарен подход, което още повече затруднява въвеждането на 

познатите и любими за подрастващите ученици модели, използвани в игровата 

индустрия. 

В провежданото изследване програмните продукти, необходими за 

създаване на интерактивно триизмерно съдържание, са разделени на няколко 

групи: 

- Универсални програмни продукти за разработка на 3D интерактивно 

съдържание в обучението (Буров 2020: 77);  

- Специализиран софтуер за създаване на 3D персонажи (Буров: 2021);  

- Игрови двигатели при разработка на 3d интерактивно съдържание в 

обучението (Буров 2021: 335 – 345). 

В цитираните източници тези продукти са детайлно представени със 

съпоставка на функционалности, отчитане на предимства и недостатъци, спрямо 

които е направен и конкретен избор, подходящ за представяното изследване.  

В резултат от направения избор от първата група продукти е избран 

универсалният продукт с отворен код Blender,  от втората група продуктите с 

отворен код: Make Human и производния му MB-LAB, а от третата група – 

игровият двигател с отворен код Godot. 

Проучени са и уеб услуги за създаване на триизмерни персонажи като 

Ready Player Me (Буров 2021)., които могат много да улеснят създатели и 

дизайнери на триизмерно съдържание, защото услугата предоставя генериране на 

персонажите посредством прилагане на алгоритъм за изкуствена интелигентност 

спрямо прикачена от потребителя фотография. По този начин част от 

създаването на персонажа се извършва автоматично, без да са необходими 

специализирани познания за работа с продукти по създаването му. Допълнително 

предимство при подобен избор се явява и възможността за изграждане на 

персонажи по фотографии на желаещи ученици, като по този начин създаденият 

аватар ще подпомага идентификацията на ученика с виртуалния герой при 

решаване на учебни задачи, пъзели или ребуси, явяващи се част от игровия 

сценарий. Понеже в настоящата статия фокусът е насочен към интегриране на 

виртуални интерактивни компоненти при създаване на модел за формиране на 

предприемаческа грамотност, а съпоставката между възможността за 

паралелната реализация на интерактивни практики в реална и виртуална среда е 

вече описана в статията „Интерактивен подход при формиране на практически 

задачи по предприемачество“ (Бурова 2021: 62 – 72), тук фокусът е поставен 

върху онези виртуални компоненти, разработени или интегрирани за приложение 

във виртуална среда спрямо изискванията от поставени задачи, свързани с 

предприемачеството, но достатъчно универсални, за да бъдат прилагани и в 
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други учебни предмети. Краткият списък на тези виртуални интерактивни 

елементи е: 

- Интегриране на разклонена диалогова система, позволяваща 

взаимодействие с виртуални персонажи посредством активни диалози, при 

които обучаваният може да отговаря на въпроси и взема конкретни 

решения според развитието на диалога; 

- Разработка и интегриране на графично триизмерно табло за попълване на 

тестови задачи в 3D среда; 

- Разработка и интегриране на триизмерен пъзел, правилното подреждане, на 

който ще увеличава избрани качества на персонажа като примерно 

интелигентност или предприемачески опит; 

- Интегриране и разработка на виртуална книга „Тайните на предприемача“ 

в триизмерна среда; 

- Разработка и интегриране на „in-game“ камера – цифров фотоапарат в 

играта, позволяващ обучаемият да заснема елементи, които смята за 

полезни при решаването на бъдещи задачи за успешно приключване на 

поставената мисия; 

- Физическа симулация на превозни средства и тяхното управление, 

необходими за оживяване на сценария, като симулация на реалност за 

засилване на игровия момент и решаване на определен тип задачи като 

например тези, свързани с ресурсите в предприемачеството; 

- Симулация на трафик система за транспортните средства в игровия 

сценарий. Приложението на такава система е подходящо при решаване на 

задачи, свързани с откриване на зададени обекти или артефакти и 

прилагането им по изисквано местоназначение. За целта е изградена 

инвентарна система за събиране и взаимодействие с този тип интерактивни 

елементи. 

 

Шаблон за създаване на графични триизмерни интерактивни табла за 

попълване на тестови задачи в 3D среда 

Преди да бъде визуализиран примерен модел, създаден с този шаблон, е 

уместно да се предоставят причини,  предопределящи необходимостта от 

създаването му. Усвояването на определен тип информация в обучението по 

предприемачество (а и при други учебни предмети) често предизвиква 

нежелание у учениците, въпреки различните форми на представянето и. 

Конкретен пример за подобна информация е илюстриран в таблица 1. 

 

Видове фирми. Сравнителна таблица 

 
ЕТ ЕООД/ООД АД 

Лична да не не 

Препоръчваме за Не препоръчваме 

Малък и 

стартиращ 

бизнес 

Бизнес с по-голям капитал и 

инвеститори 

Управление 
От самия 

едноличен 
Управител 

Съвет на директорите или 

борд на директорите. Силно 
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търговец формализирано 

Капитал няма Минимално 2 лв. Минимално 50 000 лв.  

Счетоводство просто двустранно двустранно 

Данъци 
данък като 

физическо лице 

Плаща 

корпоративен 

данък 

Плаща корпоративен данък 

Водене на 

документацията 
Облекчен режим Облекчен режим Формализирано 

 

Таблица 1 

 

Представена в табличен вид както в примера, тази информация се 

възприема като скучна или трудна от учениците. Възложена дори като ребус, 

който е необходимо да се попълни също не предизвиква желан положителен 

ефект, а учениците възприемат такова представяне като тест.  Поради тези 

причини възниква необходимост от въвеждането на игрови елемент при 

представянето на подобни задачи.  

Създаденият модел на графично триизмерно интерактивно табло позволява 

изграждането на различни тестови задачи в триизмерна среда на база заложения 

GUI (Graphical User Interface/ графичен потребителски интерфейс) в игровия 

двигател Godot engine. Същата задача, но изградена като триизмерен 

интерактивен модел е  представена на фигура 4. 

 

 
 

Фигура 4 
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Приложението на графичното триизмерно интерактивно табло може да 

бъде реализирано по два начина в хода на играта (геймплея): 

- С изискване на задължително правилно решаване като условие за 

приключване на мисия или изход от ниво; 

- Незадължително, но повишаващо определени качества на аватара като 

интелигентност или предприемаческа активност. 

Първият вариант на приложение може да повлияе негативно върху 

мотивацията на ученика и поради тази причина по-успешен се явява вторият 

незадължителен метод на приложение. При незадължителния вариант след време 

може да бъде изискано определено ниво на някакво качество на аватара 

(например интелигентност) или придобит опит (например предприемачески 

опит). В такъв примерен сценарий герой на предприемач-инвеститор в играта, за 

да инвестира определени средства в аватара на играещия ученик, изисква степен 

на изградено качество, умение (skill) или опит (experience). В игровия свят 

подрастващите вече са се научили да развиват определени качества и умения на 

виртуалните си персонажи, така че този подход е подходящ и в учебни игри. 

В създадения модел на графично триизмерно интерактивно табло е 

заложена  възможност за включване на подсказка при несправяне със задачата от 

обучаемия, активирането на която оцветява с червен цвят грешно избрания или 

изписван отговор. Това е направено с цел ученикът да не бъде демотивиран, ако 

не се справя успешно. 

Шаблон за създаване на интерактивен триизмерен пъзел 

На база на създадения шаблон за създаване на триизмерен пъзел се 

осигурява възможност за изграждане на различни игрови варианти на 

триизмерни пъзели. Такива пъзели могат да бъдат експортирани като отделна 

малка игра или като мини игра - част от сценария на учебна игра. Вторият 

вариант на приложение е по-успешен, особено ако развива определени качества, 

умения или опит у аватара на ученика. Пъзелът включва подреждане на известен 

брой 3D игрови блокове, всеки който трябва да бъде поставен на правилното 

място посредством влачене и пускане (фигура 5). 
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Фигура 5 

 

При пъзел с повече на брой елементи (както в примера) може да се включи 

опция за използване на камера от сцената с пъзела, вместо тази на аватара за 

увеличаване обхвата на изгледа. Отделните блокчета са реализирани като обекти, 

взаимодействащи си с аватара, един с друг и с елементите на обкръжението, 

посредством физичния двигател на Godot. В задната част на сцената е 

разположено табло, върху което се проектира изображението на избрания 

пъзелен блок в увеличен изглед, а при успешно подреждане на пъзела се 

проектира поздравителна анимация или видео. И тук е заложена опция за 

подсказка, активирането на която прожектира мигащи ръбове при правилното 

място за поставяне на съответния блок. Начините на приложение в главния 

сценарий са същите като графичното интерактивно триизмерно табло. 

 

Виртуална книга „Тайните на предприемача“ в триизмерна среда 

Редица автори отбелязват липсата на желание при т.н. дигитално 

поколение за работа с информация, представена посредством текст.  

Според Ив. Буров създаването на дидактически материали за обучение, 

насочени към т.нар. „дигитално поколение“, трябва да кореспондира с 

характеристиките и методите, посредством които това поколение е вече 

научено да черпи знания от дигиталните информационни ресурси (Буров, 2019: 

64), като съпоставя основните различия между традиционното представяне на 

информацията и дигиталните тенденции за представяне по начина, представен 

в таблица 2. 
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Таблица 2 

 Традиционно 

представяне 

на информацията в 

обучението 

Дигитални тенденции на 

представяне на 

информацията 

Представяне 

на информацията: 

Преобладаващо текстово 

представяне на 

информацията 

Преобладаващо графично 

(видео) представяне на 

информацията 

Източници на 

информация: 

Учебници и учебни 

помагала 

Интернет ресурси, 

хипервръзки видеоклипове 

Начини на 

общуване: 

Директно общуване между 

участниците в обучението 

Общуване през социални 

мрежи 

Визуализация 

на информацията: 

Използване на 

мултимедийни материали в 

обучението 

Предимно интерактивно 

мултимедийно съдържание 

Игри: Провеждане на ролеви 

игри в обучението 

Онлайн игри с други 

участници и AI 

 

 

От направената съпоставка се вижда, че текстовото представяне на 

информация не кореспондира с характеристиките и методите, посредством 

които дигиталното поколение е вече научено да черпи знания. Това налага 

създаването на интерактивен мултимедиен игрови модел на дигитална книга, 

която се вгражда в игровото развитие като помощник на аватара на ученика. 

Примерна визуализация на такава книга е представена на фигура 6. 
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Фигура 6 

 

В хода на играта (геймплея) такива книги се явяват неотменим помощник 

на аватара на ученика при решаването на загадки, пъзели или ребуси, тъй като 

тук са описани ключове към разрешаване на задачите в мисията. 

Дигитален фотоапарат в играта (In-game camera) 
Този интерактивен игрови елемент позволява на ученика да заснема 

елементи, които смята за полезни при решаването на бъдещи задачи за 

успешно приключване на поставената мисия (фигура 7). Такива могат да се 

явят като диалози с персонажи, виртуални документи или дигитални книги с 

информация, срещани в дадено игрово ниво. Посредством тази камера важната 

според ученика информация ще бъде винаги достъпна за неговия аватар при 

разгадаване на различни загадки в игровото развитие. Предвидени са три 

режима: на заснемане; преглед на албум; преглед на избрано изображение. 

 

  

 

Фигура 7 

 

Физическа симулация на превозни средства и тяхното управление 

Реализацията на такава симулация е продиктувано от необходимост за 

оживяване на сценария, симулация на реалност, засилване на игровия момент и 

решаване на определен тип задачи като например тези, свързани с ресурсите в 

предприемачеството. Симулацията включва използване на различен тип 

превозни средства, които аватарът на обучаемия може да използва според 

целите, заложени в сценария. В зависимост от избора на конкретен сценарий 

такива превозни средства могат да бъдат използвани безусловно или само при 

придобиване на ключ за превозното средство в резултат от успешно изпълнени 
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задачи в поставената мисия. Примери за такава симулация са представени на 

фигура 8. 

 

  
 

Фигура 8 

 

Специално за нуждите на сценария по предприемачество е изграден 

интерактивен 3D модел на превозно средство, необходимо за стартиране на 

малък бизнес (фигура 9). 

 

 
 

Фигура 9 

 

С помощта на подобен тип превозно средство се осигурява възможност на 

аватара на ученика да започне малък бизнес, свързан с доставка на храна и 
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напитки (фигура 10) – инвестиция, направена от виртуален герой на опитен 

предприемач в сценария). 

 

 
 

Фигура 10 

След развитие на малкия бизнес с доставяне на храни и напитки е 

предвидено неговото разрастване чрез закупуването на евтин изоставен имот и 

превръщането му в ретро битова гостилница (фигура 11). 

 

 
 

Фигура 11 
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С цел оживяване на сценария е създадена трафик система, позволяваща 

движение на превозни средства по зададени маршрути, част от които се избират 

динамично, като същевременно е приложена и светофарна система за регулиране 

на движението (фигура 12). 

 

 
 

фигура 12 

Поради ограничения обем, свързан с представянето на голямо количество 

информация, в статията са представени само част от вече създадените за целта на 

изследването интерактивни компоненти и отделни части от предвидения игрови 

сценарий. Във връзка с това е необходимо да се отбележи, че самият процес по 

създаването и още повече по прилагане на интерактивни практики в обучението 

(в случая по технологии и предприемачество) с или без използване на ИТ 

технологии изисква не само нов подход, а и мислене, насочено към постоянното 

многостранно взаимодействие с обучаваните посредством представяне на 

отделните и разнообразни порции учебно съдържание по начин, извикващ 

вниманието и интереса на ученика. 
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ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИКОНОПИСТА ВЪРХУ ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VI – VII КЛАС 

 

Ивелина П. Иванова 

 

THE INFLUENCE OF THE ICONOGRAPHY ON THE IMAGING AND 

CREATIVE SKILLS OF STUDENTS FROM VI – VII CLASS 

 

Ivelina P. Ivanova 

 

 

ABSTRACT: This article examines the positive impact of the iconography on the 

growing personality in the educational process in two directions - educational and 

aesthetic. Describes the ways in which students build the iconographic image, going 

through the stages of getting acquainted with the history of the icon from its inception 

to the present day. Examines children's skills in composition, volume, shape. 

 

KEYWORDS: iconography, icon, technology. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-154/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

          Средното училище в България е най-популярната форма на образование, 

имаща за цел да подготви и формира качествен потенциал и духовни ценности у 

младите хора. Училището е задължителен и базисен минимум, чрез който се 

усвояват нови знания, които успешно се реализират в социалния и 

професионален живот. Средното образование предлага възможност за избор 

извън задължителна подготовка, дава възможности в дигиталното образование, 

съобразявайки се динамичното технологично развитие на съвременния свят. 

Условията на работа в съвременните училища дават все повече възможности и 

методи на преподаване. Последните години с усилено темпо се преподава по 

нови иновативни методи, включващи до голяма степен дигитализация на процеса 

по преподаване и възприемане на информацията от учениците. Заражда се едно 

ново светоусещане, при което електронните устройства заместват голяма част от 

функциите на преподавателя. Динамичното развитие на новите технологии и 

дигитализацията на голяма част от материала и ресурсите създават условия за 

бързо поднесена информация.  

         Часовете по изобразително изкуство остават като един оазис в натоварената 

учебна материя  на прогимназиалния етап, във времето на които децата могат да 

разгърнат творческия си потенциал, лишени от електронните средства, които ги 

заобикалят в и извън училищната среда. Часовете успешно развиват и 

изобразително-творческите качества и генерират творческа потребност и 

претворяване на света по духовен начин. Развиват творческия потенциал и 
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творческото мислене у подрастващата личност,  Всички тези процеси създават 

потребност от общуване с изкуството, стимулиране на креативност, посредством 

заобикалящата среда, часовете също така формират изобразително-творчески 

способности и активизират творческия потенциал на децата чрез стимулиране на 

творческото въображение. Получават нови знания по отношение на техниките и 

технологиите на отделните изобразителни изкуства, запознават се с нови 

материали и успешно прилагат придобитите нови знания върху работното 

пространство. Усвояват умения като наблюдателност, съпоставяне, асоциация, 

развиват фантазията си и прилагат всички тези умения в необятния свят на 

изкуството. Часовете по изобразително изкуство в средната степен имат за цел да 

научат и формират у децата базисни познания, технологични принципи и 

история на изкуството. Надграждането върху придобитите вече знания и умения 

от началната степен е важен фундамент, върху който могат да се опрат по-

даровитите деца, като тази възраст е показателна за творческите способности на 

децата. Всяка тема и всеки учебен час създава у децата определена нагласа и така 

в хода на времето по естествен начин проличава кои деца имат интерес и 

желание да развиват в творческа посока своите умения. “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” [2:246]. 

          В часа по изобразително изкуство успешно се прилага един по-рядко 

разпространен жанр в задължителната програма, но пък за сметка на това голям в 

духовно отношение – иконописта. При нея се създават нови образи, основани на 

вече утвърдени и изведени образци. Работа по изграждането на иконографския 

образ стимулира и вдъхва спокойствие у децата. Успокоява детската душа, която 

има нужда от поставяне на граници, за да се развива спокойно и уверено като 

личност.  Наличието  на точни и ясни канони  дава необходимото  спокойствие и 

яснота по отношение на работата. Яснота, която е толкова нужна и важна у 

развиващата се личност на детето. Работата по иконата зарежда с оптимизъм и 

спокойствие. Също така е предпоставка за разговори и беседи, свързани с живота 

на изобразявания светец. Въвежда се  четене на житието на светеца, за да може 

ученикът да се потопи в характера, атмосферата и условията, при които е живял 

и при които е формирал у себе си качества, с които впоследствие е просиял в 

святост. Докосването до тези личности и запознаването им със земния живот 

дава възможност децата по-отблизо да се запознаят с детайлите и фактите, да се 

доближат до светеца, да го опознаят като човек и личност и да разберат по-ясно 

причината той да бъде канонизиран. Часовете по изобразително изкуство, в 

които децата рисуват икони, дават повод за много въпроси. Рисуването на икони 

дава един нов, по-различен поглед на децата към заобикалящия ги свят. 

Потопени в иконописната работа учениците задълбочават светоусещането и 

представите си за реалността. Вдъхновяват се от самото чувство, което работата 

събужда у тях. “Децата до определена възраст, въпреки че се ориентират в 
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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” [2:246].  

          Детските икони са доста по-несръчни в техническо и технологично 

отношение, но по-важното е, че те носят един чист и искрен духовен заряд, който 

пръска светлина и зрителя веднага улавя тази искреност в детските рисунки. В 

часовете по иконопис учениците се запознават с тънкостите на иконописта, къде 

се намират образите на различните светци в православния храм, църковната 

архитектура и различните художествени школи по нашите земи. Рисуването на 

икони е занимание различно от всичко, което децата са правили досега. Точно 

заради този нов свят, който им се открива, децата събуждат в себе си 

любопитство и желание за работа. 

          Учителят по изобразително изкуство е изключително важна фигура за 

изграждане интереса на децата към изкуството, за формирането на вкус, 

естетика, отношение към красотата и изграждане на обща визуална култура у 

младия човек. Учителят е личност, освен педагог той е художник и естет.  

Авторитет, на който може да се подражава, личност с богата обща култура и  

духовни ценности, които може да предаде на децата. В часовете по 

изобразително изкуство той е лидер и подкрепящ педагог в нелесния път на 

малките творци. Учителят е този, който въвежда учениците в спецификата на 

иконописта, като в първите срещи той запознава децата с историята на иконата, 

нейното възникване още от първите векове на християнското изкуство. 

Илюстрира творби на иконографското изкуство нагледно с албуми, снимки, 

мултимедия според наличностите и материалната база в училище. Разяснява в 

детайли поднесената информация и избраните образци и изслушва внимателно 

възникналите въпроси на децата по време на встъпителния урок. “Учителят е 

необходимо системно да организира обсъждане, анализиране и оценяване на 

продуктите от изобразителната дейност, като има предвид критериите за 

количествена и качествена оценка и съответните показатели, използвайки 

диференцирания подход и проблемността. По този начин преценката способства 

за стимулиране както на отделните деца, така и на цялата група (клас), като им 

вдъхне увереност в техните сили и възможности, да се поддържа и разширява 

интересът им към изобразителната дейност” [1:312]. 

         Много важен и ключов момент за задържане и повдигане на вниманието и 

интереса на децата към тази фина материя – иконописния образ, е запознаването 

им със житието на избрания за изобразяване светец. Това запознаване може да 

стане по няколко начина: 

 самостоятелно четене от децата 

 четене на житието от учителя по време на час 

 мултимедийно представяне под формата на кратък филм, клип или 

презентация. 
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При избора на определен светец за изобразяване безспорен превес вземат 

православният календар и честваният светец, около чиято дата се случва урокът. 

Този избор хармонизира най-добре с времето, духовната празнична нагласа у 

децата и междупредметната връзка, която сполучливо може да се направи. При 

този начин на избиране на образа децата вече усещат една сигурност и база в 

знанията си, която вече са възприели чрез материала от часовете по „История и 

цивилизация“ и „Български език и литература“. Ролята на междупредметните 

връзки повишава ефективността на процеса на обучение и е много важна точно в 

този етап от иконописното учение. Подкрепата на останалите предмети и 

знанията, придобити в другите дисциплини, дават увереност в знанията на 

учениците. 

“Ефективността на обучението по изобразителни дейности, повишаване 

качеството на детските творби, развитието на изобразително-творческите 

способности и тяхното диагностициране зависи до голяма степен не от 

качествата на учебната програма и учебните помагала, а от теоретично-

методическата и практико-изобразителната подготовка на учителя, от неговата 

професионална квалификация, от качествата, които притежава – педагогически 

способности, умение да владее и ръководи децата, да планира и организира 

учебно-възпитателния процес, да проявява критичност и самокритичност към 

работата си, творчески амбиции и възможности, готовност да експериментира и 

др. ” [1:313]. 

          Запознаване с изразните възможности на иконописта. Всички придобити 

знания и творчески опит в необятния свят на изобразителното изкуство водят 

децата до следващия живописен етап – иконописния. След внимателно 

запознаване с материята на иконографското изкуство, канонът който следва да се 

спазва, е изследване на въпроса що е икона, кога се е зародила и за какво служи. 

След това представяне идва следващият логически етап от срещата с иконописта, 

а именно – сътворяването на иконата. При това вълнуващо за всяко дете 

приключение първата крачка е запознаване с древната технология на иконописта, 

материали, начини и техники на изографисване. При работа с децата от 

съществено значение е достъпен и леко поднесен материал, но без все пак да се 

губи достоверността и автентичността на информацията. Тук идва решаващата 

роля на учителя творец, който мъдро да подходи в този деликатен момент на 

придобиване на новото знание и опит. Учителят, чрез демонстрация, ако е нужно 

някъде и повторение, може да запознае децата с изрисуването на контурите на 

избрания образ. Mоже да се намесва там, където е необходимо. Нужно е всяко 

действие да се прави с много внимание и търпение, най-малкото поради 

естеството на поставената задача, да се посее зрънцето на вярата, за да не се 

изгуби интереса в подрастващата детска душа към този духовен свят, в който се 

пренася, сътворявайки светия образ на избрания светец. 

        В технологично отношение преди да се премине към същинската 

работа, от съществено значение е запознаване с естеството на материалите и 

древните техники – пигменти, инструменти, дъски, грундове, лакове позлата, 

надписи. Проследяването  на етапите на работа и хронологичен ред на работата е 

важен момент за добрия краен резултат. Личното отношение на учителя, 
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неговата търпеливост и положителна нагласа  е много важен фактор в процеса. 

Разясняване на живописното разкриване на образа заема съществена част от 

процеса на рисуването на иконата. Полагането на слоеве. Запознаване с начините 

на смесване на боите и тяхното полагане. Смесването им с яйчена емулсия 

(проплазми). Изчакването и търпението са ключов момент в работата над 

изписването на дадена икона [3]. 

Иконописта е изкуство, което учи децата на смирение, търпение и духовно 

израстване, вземане на решения и радост от получените резултати. Иконописта е 

тихо изкуство, формира качества като доброта, услужливост, безусловно 

помагане, християнски добродетели, труд и любов. Възпитава трудолюбие и 

формира живописни навици. Развива усета за цвят, хармония и колорит. 

Обогатява техническите възможности и знания за цвета – цветознанието и 

смесването на боите. Дава богата живописна култура и формира интерес към 

български и световни образци на иконографското изкуство. Интерес към 

живописния свят. Запознава децата с утвърдени имена в жанра, както и 

иконописните школи, в които успешно работят зографи и учители.  
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ЗАРАЖДАНЕТО НА ИКОНАТА В ПЪРВИТЕ ВЕКОВЕ ОТ 
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THE NASCENCY OF THE ICON IN THE FIRST CENTURIES FROM THE 

ORIGIN OF CHRISTIANITY 
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ABSTRACT: This article presens the way of the iconography from the nascency 

of the Christian religion, the first centuries of persecution and the profession of faith in 

the underground catacombs, which became the natural home of the first Christian 

images, to its recognition as an equal religion in the IV century. 

 

KEYWORDS: iconography, early christianity, catacombs. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-154/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

„Православната църква чрез гласа на съборите си винаги е воювала в 

защита на църковното изкуство от светското. Нейната йерархия и вярващите 

водят борба за чистотата на църковното изкуство от проникването на 

светски елементи. Църквата се е борила не за художествената стойност на 

изкуството си, а за неговата автентичност, не за красотата му, а за неговата 

истина.“  

Леонид Успенски [4:11] 

Възникването на християнската религия е явление в световната история, 

което обуславя редица исторически, социални, духовни и културни етапи на 

човечеството. Зараждането на новата религия в Римската империя и 

впоследствие в останалия свят става причина за преследването на християните от 

първите векове. Вследствие на това преследване се създават тайни места за 

изповядване на новата религия, богослужения и погребване на мъртвите – 

катакомбите. Катакомбите са системи от подземни галерии, намиращи се в 

близост до големите градове в Римската империя. Въпреки че те остават като 

най-известни с гробищната си функция, в много от тях се откриват следи и 

находки на зараждащата се раннохристиянска живопис. Това мащабно 

историческо явление запазва своите функции и след издаването през 311 г. на 

Сердикийския едикт, легализиращ християнството като признато и узаконено за 

изповядване на територията на Римската империя. В хода на развитието на 

християнството и след признаването й за равноправна религия от император 

Константин Велики започва да се обособява ново изкуство, което обяснява 

смисъла й в образи. Достоверни източници на това изкуство се явяват 

катакомбните стенописи, които свидетелстват за използването на старите 
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езически символи по нов начин, изпълнени с християнския дух. В годините на 

гонения на християните се е налагало да прикриват вероизповеданието си и това 

е наложило използването  на символи, като начин за прикриване на вярата им. 

Тези символи са едновременно явни и скрити по своя смисъл. В подкрепа на 

твърдението, че християните са търсили своя център на изповядване, чрез 

съборност, скрита от останалия свят, Протойерей Николай Афанасиев пише 

следното: „Винаги всички и винаги заедно се събирали римските християни, за 

да могат всички заедно да празнуват деня на Христовото възкресение. Под 

наблюдение на властите, под заплаха от наказания и често с опасност за 

живота, те се стремели към един център – към извора на църковния живот. 

Това се отнасяло и за близко, и за далече живеещите. Заради изповядването, че 

Христос е Господ (Κύριος) мнозина от тях отдали своя живот, принасяйки 

телата си в жертва Богу. Но и с живота си те показвали, че имат един Господ  

- Христос, една трапеза Господня и че всички на нея са единни и всеки е заедно с 

другите“ [1:15]. 

Важно е да се уточни, че историята на съвременната икона започва от  най-

древния й първоизточник – Фаюмския портрет. Успоредно с фреските от 

катакомбите се заражда друг тип живопис в Египетската пустиня. Характерните 

особености на тези портрети, особено от втората половина на периода (II – IVв.),  

добре показват влиянието на раннохристиянското изкуство и най-вече 

въздействието им върху по–късната византийска живопис. Впечатляващите 

портрети на мумии, изпълнение във восъчна техника върху дърво от Фаюм (Фиг. 

1) са своеобразен шедьовър на египетското изкуство, открити през XIX век в 

Либийската пустиня, в Египет, близо до оазиса Фаюм. Представляват живописни 

погребални портрети, нарисувани върху дърво, прикрепени с ленти от плат към 

мумията на съответния човек, в горната част на тялото. Изследванията сочат I – 

IV  век  като датировка на произхода им. Открити са около 900 портрета на мъже 

и жени „…плосък портрет, рисуван на отделна дъска приживе или посмъртно, 

но носещ всички черти и характеристики на живия. Дъската се подпъхвала 

върху лицето между стегнатите бинтове на мумията. Понякога се 

изобразявало само лицето, друг път това била картина до раменете или до 

пояса. Гробници с подобни мумии са открити по пясъчните брегове на 

пресъхналите езера във Фаюм, близо до Антинополис, и на други места, и те 

предлагат цели поредици реалистични портрети, изпълнени по метода на 

енкаустиката, т.е. чрез разтопен цветен восък, обработен с шпатула. В тези 

глави веднага се забелязват високоразвита техника и опитна занаятчийска 

ръка. Чертите без всякакво съмнение са индивидуални, колоритът е богат и 

ярък, ала щрихите на къдриците са суховати…“ [2:17 –20]. 

Връщайки се отново към християнската живопис може да се каже, че за 

възникването на първата икона в света се счита образът на Иисус Христос, 

наречен  Светия Убрус (Неръкотворен образ),  (Фиг. 2). Той представлява кърпа, 

върху която се е отпечатало лицето на Христос. Още в първите векове от 

възникване на християнството се наблюдава наличие и влияние и на езически 

символи . Откритите стенописи в римските катакомби са в защита на тезата, че 

най-много християни са населявали Рим, след това Неапол, Египет, Палестина. 
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Тези места за погребения и богослужения показват ясно функцията си на 

молитвени домове, убежище на християните от гоненията. Архитектурата, 

фреските и образите са обект на изследване от редица изследователи в науката и 

изкуството. Неслучайно точно там се заражда църковната живопис. Думата 

катакомба има латински произход (catacumba) и означава място под земята, 

съставено от успоредни и взаимнопресичащи се галерии, имащи функция на 

гробница и места за богослужения, а по-рано и за различни култови ритуали. 

Катакомбата на Свети Калист, Света Агнеса, на Света Домицила, Света Прицила, 

катакомбите на Виа Латина са сред най-известните от този вид. Християнското 

изкуство възниква в противовес на Античното изкуство и неговия възглед за 

живописта. Открити са фрески от I и II век от Стария и Новия завет. В началото 

са  Добрият пастир, Ноевият ковчег, Свети пророк Даниил с лъвовете. И от 

Новия завет – Благовещение, Рождество Христово, Христос и Самарянката. В тях 

се наблюдават важни моменти от формирането на живописния начин на 

изграждане на раннохристиянското изкуство. 

Интересно е да се отбележи, че първите християни са използвали 

универсални символи като овца, лоза, която  напомня гроздето, което дава вино 

като елемент в главното Тайнство – Евхаристията, както Христос пролива кръвта 

си. Тази ситуация се променя с постановленията на Пето-Шестия Вселенски 

събор, където е постановено символите да бъдат заменени с конкретните 

изображение на своите първообрази. “Правило 82-ро изразява за пръв път, това 

което днес наричаме „иконописен канон“, т.е. критерий за литургичността на 

образа, подобно на словесния канон, установяващ литургичния характер на 

текста. Иконописният канон е принцип, който ни позволява да преценим дали 

един образ е икона, или не е. Той установява съответствието на иконата със 

Свещеното Писание и определя в какво се състои това съответствие: то е 

истинността на предаването на божественото откровение и историческата 

действителност чрез средствата, които наричаме символически реализъм“ 

[4:77]. 

Агнецът – универсален символ, без съмнение разпространен  в 

катакомбите през първите векове на християнството. Алегорично символизиращ 

апостолите и всички християни. Изразен в сцената на Добрия Пастир, присъства 

в не една гробница (Фиг. 3). Агнецът, който е застанал насред скалите, от които 

текат четири извора, символизиращи четирите евангелия. Като цяло агнетата са 

християните, които пият жива вода от неприсъхващия извор на Евангелската 

истина. Но агнецът също така е и символ със старозаветен смисъл на жертвено 

животно, чиито образ се открива още в историята за Кайн и Авел, също така и в 

Жертвоприношението на Авраам. По обясними причини Христос, включително и 

всеки един християнин,  често били изобразявани като агне, наред със символа 

на рибата.  

„Христос като агнец се изобразява в катакомбите често с атрибути на 

пастир, което е в съответствие със следните слова от Откровението на св. 

Апостол и евангелист Йоан Богослов: „Агнецът, Който е сред престола, ще ги 

пасе и води на живи извори водни, и Бог ще отрие всяка сълза от очите им“ 

(Откр. 7:17).“ [3:176]. Често в стенописите от катакомбите Христос е 
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изобразяван като Добрия Пастир, хванал лозови пръчки в ръцете си. Образът на 

лозата логически е изпълнен със смисъл и от образа на гроздето, чиито сокове 

стават на вино, символа на Светото Причастие. В съвременната иконопис образа 

на лозата има следната трактовка – в централната композиция на купола се 

разполага изображението на Иисус Христос и около него апостолите, която има 

препратки към ранното християнско изкуство, където лозата се е изобразявала 

централно в композицията и около нея клоните й. (В Баткуснки манастир „Св. 

Св. Петър и Павел“ близо до Пазарджик се намира единствения по рода си 

иконостас в България, при който апостолският ред е изобразен като лозница и 

самите изображения на апостолите са вплетени измежду клоните и плодовете 

на лозата) Често срещани образи в ранносхристиянските стенописи са Трапезата 

Господня, с изображенията на хляб и вино.Тези сцени могат де се намерят в 

катакомбата на Св. Присцила, на Св. Калист, Св. Домицила и др. В катакомбите 

се представя чрез трапезата Евхаристията в нейния реалистичен вид. 

Въпреки езическия си произход, образът на рибата е един от най - 

разпространените в християнската религия. Но християнството поставя един нов 

поглед върху този древен символ. Сравнението на мрежата пълна с риба с 

Небесното царство, което пълно с различни небесни блага  е една от най-

изчерпателните трактовки на този символ. Основна причина за 

разпространението на този християнски символ е смисълът на буквите, 

образуващи думата ИХТИОС (ΙΧΘΥΣ) на гръцки език. Христос използва този 

символ неведнъж  – езерото, корабът, рибарите с пълни мрежи с риба. 

Апостолите също са били рибари. Сравнява небесното царство с мрежа, пълна с 

риба. 

Друг важен символ в християнското изкуство от първите векове е този на 

гълъба. Изобразен в полет, гълъбът символизира Възкресението на Христос и на 

вярващите.  Гълъбът с маслинова клонка в клюна символизира мира, изобразен 

по този начин на гробовете, той се разбира като мира, който е получила 

починалата душа. Но най-популярна остава трактовката, че изображението на 

гълъбa се свърза със Светия дух „И Аз ще помоля Отца, и ще ви даде друг 

Утешител, за да пребъдва с вас вовеки. Духът на истината, Когото светът не 

може да приеме, защото Го не види, нито Го познава; а вие Го познавате, 

защото Той с вас пребъдва и във вас ще бъде“[Йоан 14:16,17]. В православните 

храмове се изобразява и Новозаветната Света Троица, където Дух Свети, които 

изобразява третото лице на Света Троица, стои заедно с Бог Отец и Синът 

Божии, които стои отдясно на Отца. Светият Дух във вид на гълъб идва от 

Богоявление, от кръщението на Исус Христос на река Йордан, среща се и при 

сцената на Благовещение. 

Не по-маловажен от останалите символи е смисълът на лозата, гроздето и 

виното в раннохристиянските изображения. Дълбоката смислова връзка между 

тези елементи е очевидна. Христос неведнъж сравнява себе си с лоза в 

Евангелието: „Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у 

Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да 

дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. 

Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да 
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дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене. Аз съм 

лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; 

защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, 

бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги 

хвърлят в огън, и те изгарят.“(Йоан 15: 1-6). [3:211, 212]. 

Изображенията  на Света Богородица също често присъстват в 

катакомбите, но за разлика от Христос тя е изобразявана по-реалистично. Често е 

сама в поза Оранта, с вдигнати молитвено нагоре ръце. „Ако иконата на 

Христос – основа на цялата християнска иконография -  възпроизвежда 

чертите на Бога, станал Човек, то иконата на Божията майка първото 

човешко същество, което осъществява целта на въплъщението: обожението 

на човека. Православната църква учи, че св. Богородица е кръвно свързана с 

падналото човечество, носещо последствията на първородния грях; Църквата 

не я отделя от потеклото Адамово. В същото време, нейното изключително 

достойнство като Божия майка, нейното лично съвършенство и висшата 

степен на достигнатата от нея святост, обясняват и изключителното й 

почитане: св. Богородица е първата от цялото човечество, придобила чрез 

пълно преобразяване на човешкото й същество онова, към което е призвана 

всяка твар. Тя единствена е превъзмогнала границата между временното и 

вечното и сега се намира в Царството, което Църквата очаква с второто 

Христово пришествие. Тя ‚която вмества невместимия“, истинна Божия 

майка…“[4:44]. 

Този тип гореописани изображения и символи присъстват в 

раннохристиянското изкуство до епохата на Константин Велики през IV век. 

След настъпването на новото време  символичният начин на изписване на 

катакомбите вече отстъпва място на по-реалистичните композиции, 

изобразяващи сцени от Стария и Новия завет. Настъпва възход в строителството 

на нови храмове по светите места на главните евангелски събития. Това е и 

времето, в което се установяват и датите на празнуване на главните църковни 

празници, заедно и със съответните им композиции за икони. Този процес 

продължава до VI век,  период в който мъчениците като основа  на църквата са 

заменени от великите богослови – Отците на църквата  и монасите, сред най-

видните представители от тази епоха са Свети Василий Велики, Свети Григорий 

Богослов, Свети Йоан Златоуст, Свети Григорий Нисийски, Свети Антоний 

Велики, Свети  Макарий  Велики и много други. Те намират своето молитвено 

място в пустинята, далеч от светския живот.  

Първоизточникът  на иконата се явява  египетският надгробен портрет, с 

уточнението, че при  него образът се изгражда в определена статичност, докато 

при иконата има стремеж към просветление и обожествяване на образа. VI век 

поставя началото на византийския стил. През Пето-Шестия Вселенски събор 

Църквата за пръв път формулира основните си принципи.  

 „Отците от Седмия Вселенски събор поставят точна граница между 

портрета и иконата. Портретът представя обикновено човешко същество, а 

иконата – образ на съединението на човека с Бога. Иконата се различава от 

портрета по съдържанието си, което изисква специфични и характерни 
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единствено за нея форми на изразяване, и я отличават от всички други 

изображения. Иконата показва светостта по такъв начин, че не е необходимо по 

мислен път да стигаме до нея, а я виждаме с физическите си очи. Бидейки образ 

на преобразения човек, иконата изобразява реалност, открита ни в Преображение 

Господне на планината Тавор в тази мяра, в която учениците на Иисус са могли 

да я осмислят“ [4:127]. Иконата е портрет на човек у когото благодатта присъства 

истински. Съществува органична връзка между почитането на светиите и 

почитането на иконите. По отношение на сходството с първообраза Свети 

Теодор Студит пише следното: „Дори и ако знаем, че образът не отговаря 

напълно на първообраза поради несръчността на художника въпреки това с 

думи не изричаме нелепости, понеже почитта се отдава на иконата не заради 

липсата на сходства и прилики (с първообраза), а доколкото тя е негово 

подобие“ [4:133].  

 

 
 

Фиг. 1  

Мумията и мумийният портрет на млад мъж, открит през 1911 година 

от ФлиндърсПетри, Музей на изкуството „Метрополитън“  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%8E%D0%BC%D1%8

1%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0

%B5%D1%82%D0%B8 

 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%8A%D1%80%D1%81_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%E2%80%9E%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8A%D0%BD%E2%80%9C
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Фиг. 2 

Изображение на Иисус Христос, катакомбите на Комодила  в Рим, IV в. 

https://wikibgbg.top/wiki/catacombs_of_rome#Catacombs_of_Commodilla 

 

 
Фиг. 3 

 „Иисус - Добрият Пастир“ 

Стенопис в катакомбите на Св. Калист в Рим. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Rome#/media/File:Good_shepherd_02b_

close.jpg 

 

Литература: 

1. Афанасиев, Н., Протойерей. Трапеза Господня. Велико Търново : Праксис, 

1999. 

2. Кондаков, Н. П. Икони. София : Книгомания, 2009.  

3. Стефанов, С. Евхаристията в катакомбното изкуство  (образци, 

приемственост, литургически аспекти). София: Тола. 

4. Успенски, Л. Богословие на иконата. София : Омофор, 2006. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Rome#/media/File:Good_shepherd_02b_close.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Catacombs_of_Rome#/media/File:Good_shepherd_02b_close.jpg


379 

 

 

 

Ивелина Петрова Иванова, докторант 

ДП „Методика на обучение по изобразително изкуство“ 

ШУ „Епископ Константин Преславски“  

Педагогически факултет 

катедра „Технологично образование, предприемачество и  

визуални изкуства“ 

e-mail: ivitza@gmail.com 



380 

 

СПЕЦИФИЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ НА БЪДЕЩИТЕ ДЕТСКИ ПЕДАГОЗИ 

 

Ирина Б. Стоянова 

 

SPECIFIC COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS IN 

KINDERGARTENS 

 

Irina B. Stoyanova 

 

 

ABSTRACT: There are different classifications of competencies. The purpose of 

this article is to shed light on the specific competencies of future children's teachers. 

Exemplary content-structural characteristics of the specific competencies of the 

children's teacher for the realization of the pre-school preparation of 3-7-year-old 

children are presented. These competencies are a necessity for the future realization of 

children's pedagogues. 

 

KEYWORDS: competencies, specific competencies, future children's 

pedagogues. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Увод. За осъществяване на качествено обучение и подготовка на 

студентите – бъдещи детски педагози, е необходимо да се развиват техните 

личностни и професионални компетентности. Подготовката на бъдещите детски 

учители е насочена да обучи професионално компетентни педагогически и 

управленски кадри за предучилищното образование, способни да организират и 

управляват ефективен образователен процес и да създават благоприятни условия 

в детските заведения за успешно развитие на децата от ранна и предучилищна 

възраст 

В нашето съвремие изискваната компетентност у студентите – бъдещи 

детски учители, е свързана и с проява на съчетание от лични и професионални 

качества, допълнени от знания, умения и отношения, които умело да се прилагат 

в практиката при тяхната подготовка. 

Студентите формират и развиват педагогически и професионални 

компетентности в педагогическите практики и стажове за придобиване на 

учителска правоспособност. 

Компетентностите от някои автори се определят като включващи в себе си 

три подсистеми или групи: ключови, базови и специални компетенции. Други 

автори включват в състава на компетентностите следните компетенции: ключови 

(базови основни) и специфични, диференцирани компетенции.   

Изложение:  

Целта на настоящата статия е да осветли специфичните компетенции на 

студентите – бъдещи детски учители. 
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Съществуват разнообразни класификации на компетенциите, които ги 

разделят според различни критерии. Според М. Армстронг Компетенциите 

могат да се типологизират, като поведенчески - „меки” (свързани с поведението 

и влиянието) и технически - „твърди” (свързани с техническите умения) [3].  

Дж. Хамел разглежда следните компетенции: „общи компетенции” (със 

значение за организационния успех), „функционални компетенции” (общи 

характеристики на групи длъжности със сравнително близки функции) и 

„специфични компетенции” (характерни за конкретна област).  

Според друга класификация компетенциите се разделят на: 

 Общи (ключови), които са свързани с мисията, ценностите, 

спецификата в културата, стратегията на компанията и определят 

желаните, общите за всички знания, умения, нагласи, ценности и 

поведение, които служителите трябва да притежават и демонстрират, 

независимо от нивото на тяхната позиция. 

 Функционални (специфични), които са свързани с конкретна 

функция в дейността на организацията и обхващат знанията, уменията, 

ценностите, нагласите и поведенията, които водят до успешно представяне 

на отделна длъжност или група длъжности в съответното функционално 

направление. 

Компетентностите могат да се прилагат в различни ситуации и в най-

различни съчетания. Те се припокриват и са взаимосвързани; аспектите, които са 

най-важни в дадена област, подпомагат компетентността в друга. В ключовите 

компетентности са залегнали умения като критичното мислене, уменията за 

решаване на проблеми, за работа в екип, за общуване и водене на преговори, 

аналитичните умения, творческите способности и междукултурните умения [17]. 

Ключовите компетентности се усвояват и развиват през целия живот, чрез 

тях се предоставят възможности за мобилност и социализация. Може да се 

добави, че те определят, измерват качеството на обучение и допринасят за 

повишаване качеството на живот. Компетентностите са ключови, защото са 

приложими за всички възрасти и форми на обучение, правят реално ученето 

през целия живот, осигуряват връзка с пазара на труда, те са инструмент за 

измерване на качеството и сравнение на образователните системи, създават 

възможности за мобилност и пренос на кредити, имат силно социално влияние, 

като допринасят за социалното благополучие, повишават качеството на 

живот и намаляват социалното изключване [7]. 

Относно специфичните компетенции може да се каже, че чрез тях се 

усвояват знания, умения и се създават нагласи и оценъчни отношения на 

личността за дадена област. Бъдещите детски педагози могат да формират и 

развият специфични умения. Те трябва да притежават знания, умения и 

отношения, за да ги формират и развиват у децата. В подкрепа на това изтъкваме, 

че „специфичните, диференцирани компетенции са свързани със знания, умения, 

нагласи и оценъчни отношения на личността за определена сфера. Те осигуряват 

по-високи постижения, позволяват да се различават високите от средните 

постижения, по-добрите от по-малко добрите. Те са предпоставка за качеството и 

прецизността на резултатите в дадена област“ [4]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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Компетентностите, които трябва да формират бъдещите детски учители, са 

свързани с определените изисквания според Наредба №15.  

Изискванията за компетентностите, които трябва да имат и прилагат 

педагогическите специалисти, са определени в държавния образователен 

стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, в който отделно е 

представен професионалният профил на директора [6]. 

В контекста на казаното и съобразно Европейската референтна рамка за 

ключовите компетентности за учене през целия живот, Наредбата за държавните 

изисквания за придобиване на професионална квалификация учител, Наредба 

№15, учебната програма по дисциплината предучилищна педагогика и 

квалификационната характеристика на специалност „Предучилищна педагогика“ 

(ОКС „бакалавър“ ШУ), представяме следните съдържателно-структурни 

характеристики на специфичните компетенции на детския учител за реализиране 

предучилищната подготовка на 3 – 7-годишните деца (знания, умения, 

отношения) (вж. Таблица 1). 

Таблица 1 

Специфични 

компетенции 

Съдържателно-структурни характеристики на 

специфичните компетенции на професионално-

педагогическата, методическата и професионално-

психологическата подготовка на бъдещия детския учител 

Знания 

Да познават историята на предучилищната педагогика, на 

предучилищното образование и съвременните тенденции в 

неговото развитие; да познават основните понятия в 

предучилищната педагогика; да познават особеностите в 

развитието на възпитанието и елементарните форми на 

обучението на децата от предучилищна възраст; да имат знания 

за влиянието и възможностите на образователната среда върху 

развитието и ученето на детето, знания за стратегически 

документи, свързани с дейността на институцията; да познават 

задължителната документация в образователната институция, 

да знаят различните класификации на игрите; знания за 

диагностиката на развитието на детето; средствата на обучение 

и техните дидактически и възпитателни възможности и др.; 

знания за общите и специалните подходи на всяка методика; 

Умения 

Да си служат с основните понятия, да организират и планират 

основните и допълнителните форми на взаимодействие в 

детската градина; водене и съхраняване на задължителните 

документи; да пазят живота и здравето на децата, включително 

и по време на организираните допълнителни дейности; да умеят 

да прилагат ефективно дигиталните технологии; да създават, 

организират и управляват подкрепяща, приобщаваща, 

безопасна, мултикултурна, интерактивна образователна среда; 

умения за анализиране на педагогическите и методическите 

източници (ЗПУО, Наредба №5, Наредба №13 и др.); умения за 
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анализиране на педагогически казуси; да подбират дидактичен 

инструментариум за всяка възрастова група 

Отношения 

Да съдействат за възпитанието, развитието и изявата на 

личностния потенциал на всяко дете; да осигуряват позитивна 

образователна среда, насочена към индивидуалните 

потребности на децата, като оказват подкрепа, насочена към 

подобряване на резултатите им; да притежават култура на 

общуване, спазване на общочовешките ценности и етичните 

норми 

да прилагат теоретичните си знания на практика; грижливо 

отношение и любов към децата; емоционална отзивчивост към 

преживяванията на децата; готовност за подкрепа на добри 

практики 

 

Компетенциите се развиват и надграждат в практиката. Те се осъществяват 

само при реална професионална среда, като за бъдещите детските учители, това е 

детската градина (или началното училище, в което съществува четвърта 

възрастова група). Знанията, които получава студентът, са важни за неговата 

компетентна личност и са задължителна вътрешна част на компетентността. 

Те са като основна част за развитието на компетенциите. Върху формирането на 

компетенциите оказват влияние факторите като среда, ситуативност и 

характеристиките на личността. За разлика от знанието компетенциите се 

формират само в процеса на изпълнение на реални професионални задачи, 

защото компетенциите се проявяват само в действието [5]. 

Професионалната и педагогическата компетентност изисква от детския 

учител да управлява определената възрастова детска група, да ръководи, да 

участва в родителски срещи и в педагогически съвети, в обществени 

организации, да планира и организира педагогическия процес в детската градина, 

да организира и ръководи допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, да осъществява дейности на открито с децата, да участва в 

различни проекти  и др. 

Бъдещият детски учител се изгражда като професионалист в 

университетската образователна среда. В университета студентите, бъдещи 

детски педагози, получават не само базисна общонаучна подготовка, но и богата 

психолого-педагогическа подготовка в процеса на която усъвършенстват 

комуникативната си компетентност16. Комуникативната компетентност може де 

се определи като комбинация от знания и умения за успешна комуникация и 

взаимодействие на един човек с другите.  

                                                           
16 Комуникативната компетентност обхваща социалния контекст на проявление на 

езиковата компетентност…….Комуникативната компетентност за разлика от езиковата 

не е вродена, а се формира в резултат на взаимодействието на индивидите със социалната 

среда (Ангелов 2016: 169; 264) 
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В. Кюркчийска отбелязва, че „знанията, уменията и компетентностите, 

придобити по време на обучението в образователно-квалификационните степени 

„бакалавър“ и магистър”, са основа, която е необходимо да се надгражда“ [9]. 

За професионалния профил на съвременния детски учител е важно при 

формирането на специфичните компетенции да е запознат и със специфичните 

особености при обучението на децата от предучилищна възраст. Обучението в 

детската градина е целенасочен, съзнателен, организиран процес за даване на 

знания, умения и навици на децата под прякото ръководство на педагога и 

участието на детето като активен субект. За разлика от игровата дейност, в 

обучението активността е насочена към определен дидактичен резултат.17 

Обучението е свързано с ученето и с развитието на учебната дейност [11]. 

Резултатите от предучилищната подготовка отразяват готовността на детето 

за училище. Според К. Алексиева Готовността има много определения и 

интерпретации, но в общ план се отнася до развитие на широк спектър от 

знания, умения и ценности, които са добра основа за успешно обучение в училище 

[1]. 

Обучението в детската градина и организацията на процеса за усвояване 

елементите на учебната дейност имат своя специфика. В детската градина не 

можем да обособяваме знанията за възприемане, разбиране, осмисляне, 

затвърдяване, обобщаване, прилагане на усвоеното в практиката. Възрастовите 

особености не дават възможност за продължителни занятия и за провеждането на 

учебен процес с особено звено за осмисляне или обобщаване. Акцент се поставя 

върху възприемането с разбиране, осмислянето и обобщаването в тясна връзка с 

възприемането и прилагането на практика [10]. 

В тази връзка може да се каже, че „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“ [8]. 

Спецификата на учебния процес в детската градина се определя най-вече от 

използването на игровата форма и игровия мотив при организирането му. 

Създаването на подходяща възпитателно-образователна среда на децата е свързана 

с игровата дейност. От съществено значение са игрите, които се прилагат в 

предучилищното образование. Съвременният образователен процес е свързан и с 

приложение на интерактивността при обучението на децата . 

В този ред на мисли според Ч. Сотиров „за постигането на качествен 

образователен процес в детската градина приложението на интерактивните методи 

и технологии са условие за нова образователна парадигма (модел). При 

                                                           
17 Във връзка с постановката за постигане на определен дидактически резултат Й. 

Факирска допълва, че “В предучилищна възраст поради спецификата на учебната 

дейност и възрастовите особености на децата е невъзможно да се формира 

пълноценна учебна дейност.“ (Факирска 2012: 85) 
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интерактивното обучение се активират всички видове процеси, които съпътстват 

ученето: изследване, опознаване, практическо приложение, общуване“ [12]. 

Усилията на педагогическите екипи в детските градини е необходимо да 

бъдат насочени към осигуряването на най-благоприятната образователна среда за 

всяко дете в условията на толерантност, уважение към културното многообразие, 

умения за интеркултурен диалог и недопускане на дискриминация. Необходимо 

е въвеждането на нови технологии при осъществяване на педагогическия процес. 

Към специфичните особености при обучението на децата от предучилищна 

възраст се включват и иновативните технологии. Те са съобразени с 

индивидуалните и възрастови особености на децата и допринасят за по–лесно и 

интересно усвояване на знанията и формиране на умения. С иновативни 

технологии, включени в педагогическото взаимодействие в предучилищното 

образование, могат да се разширят и усъвършенстват отделни 

компетентности (знания, умения и отношения), които ще допринесат не само 

за разнообразяване на живота на детето, но и за личностното му развитие и 

за полагането на основите за учене през целия живот [13]. 

Детските учители и студентите – бъдещи детски педагози, непрекъснато 

трябва да променят средата, да търсят нови пътища и методи на обучение на 

децата, да се развиват професионално. Те трябва да са в крак с дигитализацията и 

новите технологии, да са ориентирани към приоритета на тема за учене през 

целия живот. Целта на предучилищното образование може да се осъществи чрез 

държавните образователни стандарти и вариативни програми и програмни 

системи за възпитателно-образователната работа, съобразени с нормативните 

документи, с постиженията в теорията и практиката на предучилищното 

възпитание, както и чрез нови идеи и педагогически опит от различни държави. 

 

Заключение: Обучението на бъдещия детски учител е необходимо да бъде 

насочено към формиране на професионални знания, умения, отношения. Това е 

от значение за бъдещата му професионална дейност и личностни качества. 

Съвременният учител  трябва да бъде знаещ, можещ, комуникативен, 

иновативен, да вдъхновява, мотивира и подкрепя децата. Той трябва да им 

помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни 

ситуации. Студентите е необходимо да са подготвени за новото поколение деца. 

Те трябва да формират и развиват не само ключовите, но и специфичните 

компетентности, които са от значение за тяхната бъдеща реализация като детски 

педагози. 
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКТИВНА 

ПОЗИЦИЯ У УЧЕНИЦИТЕ  ОТНАЧАЛЕН ЕТАП В ПРОЦЕСА НА 

ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 

Йорданка С. Пейчева 

 

NEED FOR APPLICATION OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT OF AN ACTIVE POSITION IN THE 

STUDENTS FROM THE INITIAL STAGE OF THE BASIC EDUCATIONAL 

DEGREE IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL TRAINING 

 

Yordanka S. Peycheva 

 

ABSTRACT: One of the challenges facing education at this stage is to open 

opportunities to solve the problem of developing cognitive activity and creativity in 

students. Educators from different fields are looking for innovative solutions in this 

direction in order to implement current strategies and goals in education, in 

accordance with the specifics of the social environment and the expectations of society 

from professionals with the necessary competence for its flexible management and 

sustainable development. 

The practical and applied nature of the technological training draws our 

attention to the established pattern between the importance of the final product and the 

motivation of students to consciously participate in a particular activity. Therefore, the 

identification of the factors influencing the development of cognitive motives in 

students can reveal to educators the right approach in the selection of educational 

technology, adequate to the expected results in the school subject. 

The essence of educational technologies applicable in the technological training 

is described, as well as didactic tools, ensuring their efficiency. 

The interactive educational environment is a condition for the implementation of 

the modern learning process in Technology and entrepreneurship, in accordance with 

the current educational documentation, the prospects for development of adolescents 

and their competencies, as well as taking into account the changes in the subject of the 

pedagogical impact. 

The creation of an educational environment in which students show their activity 

and creativity should be the result not only of the research work of researchers and 

textbook authors but also of the knowledge and creativity of teachers who can adapt 

the pedagogical technologies to specific features of their students, with whom they 

carry out the cognitive and practical-applied activity. 

 

KEYWORDS: technological training, the initial stage of the basic educational 

degree, innovative educational technologies, student portfolio, project-based training, 

didactic tools. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Едно от предизвикателствата пред образованието в настоящия етап е 

разкриването на възможности за решаване на проблема за развитие на 

познавателната активност и креативност у учащите се. Педагози от различни 

направления търсят иновативни решения в тази насока, за да реализират 

актуалните стратегии и цели в образованието, съобразени със спецификата на 

социалната среда и очакванията на обществото от специалисти с необходимата 

компетентност за неговото гъвкаво управление и устойчиво развитие.  

Големият обем информация и динамичните промени в реалната 

действителност рефлектират както върху психологичния статус, нагласи и 

мотивация у подрастващите, така и върху необходимите компетентности, които 

те трябва да притежават.  

Променят се и потребностите на съвременното общество от личности, 

способни да се справят с възникващите проблеми в социалната и природна среда, 

които се характеризират с по-висока степен на глобалност и интензитет в 

сравнение с предходните десетилетия. Все по-осезателно се очертава 

необходимостта от мислещи, креативни личности, способни да работят в екип, да 

предлагат идеи, да решават проблеми, да осъществяват високоефективна 

продуктивна дейност. 

Формирането на такива качества и компетентности може да бъде 

реализирано в образователна среда, в която учениците са поставени в условия на 

активно усвояване на знания и умения, в сътрудничество и взаимодействие с 

останалите членове на колектива, мотивирани за постигане на конкретни 

резултати. 

Като основа на познанието, активността е заложена като приоритет както в 

образователните стратегии на европейските документи [13, с.14], така и в Закона 

за предучилищното и училищното образование в Република България [8].  

При определяне същността на “познавателната активност” отделните  

автори използват различни подходи. За някои познавателната активност е 

целенасочено търсене, в резултат на което се получава ново знание. За други 

автори познавателната активност е действено отношение към усвояваните знания 

и проявяване на интерес и самостоятелност в процеса на обучение. Трети автори 

посочват, че тя се изразява в повишена интелектуална ориентация към 

изучавания материал на основата на възникнала познавателна потребност [11].  

В контекста на изложените концепции и като се имат предвид признаците 

на познавателната активност: мобилизиране на умствените сили и проявен 

интерес към изучавания материал, проявата на креативност също може да бъде 

отнесена към активната познавателна дейност на личността.  

Съвременната концепция за активно усвояване на учебния материал от 

учениците, провокирането на тяхната мотивация и творчески заряд е 

изключително актуална и отворена тема, която предполага намирането на 

дидактически решения, съобразени със спецификата на всяка предметна област. 
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Проблемът за развитие на познавателната активност и креативност 

рефлектира с особена острота и необходимост в настоящия момент от 

прилагането на адекватни дидактически решения в областта на технологичното 

обучение. В условията на учебния предмет, наред с формирането на конкретно 

трудови умения, се полагат основите на редица трансверсални, които пряко 

кореспондират с активността и имат отношение към изграждане на ключовите 

компетентности у личността на подрастващите. В практико-приложния характер 

на дейността все по-осезателно се налага необходимостта от увеличаване дела на 

интелектуалния компонент, предопределящ творческата й реализация.  

Трансверсалните (преносими) компетентности имат смисъл на 

универсално валидни.  

Голямото разнообразие от обособени групи компетентности и конкретни 

преносими умения е една от причините в Европейската референтна рамка те да 

бъдат представени обобщено:  

- Умение за критично мислене; 

- Умение за вземане на самостоятелно решение; 

- Умения за взаимодействие с останалите – умение за екипно 

взаимодействие, за сътрудничество, за договаряне, за постигане на 

съгласие (договореност), за поемане на отговорност; 

- Умение за предлагане на идеи и за превръщането им действие (креативност 

и предприемчивост); 

- Умение за самоуправление и управление на индивидуална, групова, 

съвместна и екипна дейност (самоуправление и управление на хора, 

умения за лидерство); 

- Умение за самооценяване на дейността и за нейното коригиране (гъвкавост 

за постигане на целта); 

- Умение за проява на волевост при осъществяване на индивидуална, 

групова, съвместна и екипна дейност – преход от импулсивност към 

осъзнатост в поведението; 

- Умение за проява на емоционална интелигентност – проява на емпатия и 

изживяване на радост и чувство на удовлетвореност от постигнатия успех – 

личен, групов, екипен; 

- Умение за комплексно решаване на проблеми – не какво уча, а защо го уча, 

с какво наученото ми е полезно. 

- Умения за себепознание, за себеуважение, за представяне на силните 

страни и за лична ефективност; 

- Умения за комуникативност [2]. 

В контекста на изложените теоретични постановки и актуални тенденции в 

образованието, може да се направи заключението, че познавателната дейност и 

креативността на учениците в технологичното обучение са прояви на активност, 

залегнали в основата на  трансверсалните умения, което насочва усилията на 

педагозите към разкриване на дидактически условия за тяхното проявление и 

развитие.  

За активизиране на познавателната дейност на учениците от начален етап 

по технологии и предприемачество съдействат: положителните емоционални 
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преживявания, разнообразието от задачи и форми за тяхното реализиране, 

използването на съвременни технически средства за обучение, дидактически 

материали с подбуждащ характер, умението на учителя да взема под внимание 

особеностите в психичното състояние на учениците и стадия на познавателното 

им развитие [11, с. 13].  

В обобщен вид условията, предполагащи прояви на активност, включват 

образователната среда и педагогическите технологии. 

Необходимостта от създаване на иновативна образователна среда е 

заложена в приоритетите на стратегическата рамка за развитие на образованието, 

обучението и ученето в Република България (2021 – 2030) на МОН [9].  

В документа се посочва, че модернизирането на образователната среда се 

постига чрез въвеждане на иновации, каквито са дигитализацията и STEM 

центровете. 

Дигитализацията на учебния процес е ключов елемент на модерното 

училище, чрез който се оптимизира процесът на обучение, повишава се неговата 

ефективност и се подпомага навлизането на иновации, базирани на ИКТ. 

През 2020 година е поставено началото на създаването на училищни STEM 

центрове. Те са интегрирана съвкупност от специално изградени и оборудвани 

учебни пространства с фокус върху изучаването и прилагането на 

компетентности в областта на математиката, природните науки и технологиите. 

Според С. Лазарова, С. Димитрова, това е „действено обучение, което 

осъществява връзката между теорията и практиката, чрез решаване на реален 

проблем от живота. Участниците изследват, търсят и намират оригинални 

решения на интересни, комплексни проблеми с интердисциплинарен характер“ 

[5, pp. 291].  

Обикновено модернизираната образователна среда предполага и прилагане 

на иновативни образователни технологии. 

Според Селевко педагогическата (образователната) технология е система 

за функциониране на всички компоненти на педагогическия процес, построени 

на научна основа, програмирани във времето и пространството, и водеща към 

плануваните резултати [14]. 

Всяка образователна технология се гради на педагогическа стратегия,  

която се реализира в определена среда, форма за организация, чрез подбрани 

дидактически инструменти, подходи и техники за постигане на определени 

дидактически цели и резултати. 

Комплексът от умения, необходими за живот в XXI век, непрекъснато се 

разширява и динамично се променя. Все по-осезаема става необходимостта от 

повишаване на социалната и емоционална интелигентност на личността. Освен 

базовата и функционалната грамотност като очаквани резултати се налага акцент 

върху свързващите умения като критично мислене, изказване на информирано 

мнение, инициативност, насоченост към решаване на проблеми и умения за 

работа в екип.  

Науката и иновациите се превръщат в основен фактор за намиране на 

отговори на предизвикателствата пред съвременното общество, което поражда 
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необходимост от мислещи, активни личности, способни за намиране на 

иновативни решения. 

Стратегическата рамка формира следната Визия за образованието, 

обучението и ученето в Република България: през 2030 година всички български 

младежи завършват училищно образование като функционално грамотни, 

иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат 

своите компетентности чрез учене през целия живот [9].  

Това налага изследване на интересите на съвременните ученици и 

факторите, влияещи върху тяхната мотивация за осъществяване на активна 

познавателна и практико-приложна дейност като въз основа на получените 

резултати да бъдат създадени адекватни педагогически технологии, с които да се 

постигнат заложените цели в образованието. 

При проучване на зависимостта между интереса на учениците от начален 

етап към учебното съдържание по технологии и предприемачество и активността 

им при неговото усвояване бе констатирано, че като цяло децата с желание 

търсят, намират и представят нова информация от областта на техниката и 

технологиите, при условие че темата е привлякла вниманието им. Интересът им е 

по-малко личностен и характерен за възрастта им, по-често е провокиран от 

учителя.  

Според резултатите от направено изследване, при създадени от педагога 

условия, у по-голямата част от учениците в начален етап се формира нагласа за 

осъществяване на активна познавателна дейност. Тази тенденция бележи ръст от 

ІІ към ІV клас [11, с.58]. Подобни са резултатите при изследване на условията за 

проява на креативност. Тук мотивацията до голяма степен се формира от 

значимостта на крайния продукт както в субективен аспект, така и в социален, 

когато е свързан с публична изява или с благородна кауза. 

Въпреки стремежа на авторите на учебници да създадат условия за активно 

участие на учениците в учебния процес, учителят е този, който подбира форми, 

методи и подходи, с които счита, че може да провокира интереса и мотивацията 

на своите възпитаници за осъществяване на активна познавателна дейност и 

креативност. 

В търсенето на решения в тази насока, в педагогическата общност се 

поощрява прилагането на проектно обучение, ученето чрез опит и преживяване, 

интерактивни методи на обучение и други дидактически инструменти, за да 

бъдат съвременните деца активно въвлечени в осмислена и значима продуктивна 

дейност, тъй като те със сигурност не могат да бъдат заинтригувани само и 

единствено чрез традиционните форми и методи на преподаване.   

Проучването на темата и преките ми наблюдения показват, че активността 

на учениците се повишава, когато им се предостави възможност за избор – на 

материали, инструменти, техники, модели и т. н. По този начин ги провокираме 

да преценяват, съобразяват, за да вземат съответното решение, а за това е 

необходимо да притежават опит и познания. 

Възможността за избор трябва да се превърне в осъзната свобода и 

отговорност. Тя може да бъде мотив за усвояване на механизмите за развитие на 

познавателната активност, на потребностите да се овладяват знания и умения, да 
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се гради отношение. Знаещият е свободен и уверен в себе си, има самочувствие 

да предлага и защитава собствени идеи. 

Какво да изберем за закуска, подарък, занимание през свободното време? 

Вземането на правилни решения е обусловено от степента на познания на 

индивида. Дали детето ще избере чипс или плод, зависи от това дали то е 

запознато със съдържанието на понятието „здравословно хранене”. За да избере 

определен материал, трябва да познава свойствата му. 

Затова, паралелно с осигуряването на условия за активна позиция и 

максимална самостоятелност на децата, е важно да бъдат определени базовите 

знания и умения, необходими за развитие на технологичната култура, 

креативността и социалното им съзряване, които невинаги изцяло се 

припокриват със заложените стандарти в учебните програми. 

Често, в стремежа си да ги научим на много неща, използваме 

назидателния тон или просто ги заливаме с готова информация. Много по-ценно 

е да ги поставим в ситуация, позволяваща им сами да достигнат до конкретни 

знания, до формиране на умения и нагласи.  

Създаването на отзивчива и устойчива учебна среда е тема, очакваща 

иновативни решения. Ето защо е необходимо педагозите да проявят 

педагогическа компетентност и креативност, за да обогатят и преструктурират 

учебния материал, да създадат такава организация на учебния процес, която 

осигурява повече време и позволява по-задълбочено усвояване, осмисляне и 

прилагане на знания в една по-различна и желана от учениците учебна среда, в 

резултат на което се създава значим продукт, който да бъде не само със 

субективен характер, но и с обществена значимост. Такива възможности 

предлагат проектно-базираното обучение и образователното портфолио. 

Според В. Гузеев, „в основата на разработката на образователните 

технологии лежи проектирането на високоефективна учебна дейност на 

учениците” [1]. Това ми дава основание да разглеждам образователното 

портфолио и проектно базираното обучение именно като съвременни 

образователни технологии, които се градят на познавателната активност и 

креативност у учениците. 

Сред разнообразните варианти за създаване на ученическо портфолио се 

оказва, че най-предпочитани от началния учител са тези, чрез които се 

регистрира личностното развитие на учениците. Това е резултат от постановката, 

че „портфолиото е една универсална технология за документиране изявите на 

човека”. Неговата подготовка е по-лесна, тъй като в съдържателен аспект то не се 

свърза с процеса на овладяване на учебния материал, а по-скоро включва 

резултатите от него. Според класификацията на Д. Павлов за типовете 

портфолио според заложените цели, този вариант може да се причисли към 

ресурсния тип. 

По-рядко се използва процесуалният, при който се регистрират етапите и 

резултатите от самостоятелното учене. В този вид ученическото портфолио може 

да бъде разглеждано като образователна технология и  придобива ново 

съдържание. Поставя се акцент на процеса на учене, в който учениците са  

активни участници в конструиране на новите знания и умения, в изграждането на 
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отношения. За това спомагат дидактическите материали, подбрани от учителя. 

Целта е да се създадат условия за формиране и развитие на познавателната 

активност и креативност у учениците, паралелно с регистриране на учебните им 

постижения. 

Потенциалът на портфолиото като съвременна образователна технология 

осигурява ефективно усвояване на учебния материал в условията на активното 

участие на ученика, което може да се осъществява в урочната и да се надгражда в 

извънурочната дейност.  

Това поражда необходимост от внедряване на иновативни дидактически 

инструменти за неговата реализация. 

За един успешен съвременен учител не е достатъчно само добро владеене 

на материята, която преподава, той трябва да притежава умения да я поднася 

атрактивно, разнообразно, да провокира и стимулира учениците към 

самостоятелно придобиване, обобщаване, систематизиране на информация, към 

намиране на собствени решения.  

Образователното портфолио е възможност за реализиране на отворена, 

либерална и толерантна към учениците педагогическа технология, която ги 

прави участници в конструиране на новото знание. Създава условия за развитие 

на умението за самостоятелно учене.  

Портфолиото е с образователен характер, когато съпътства и подпомага 

учебния процес, развива и регистрира многоаспектно знанията, уменията и 

способностите на учениците, създава условия за удовлетворяване на тяхното 

любопитство, интересите и практическите им потребности. 

Основните параметри в неговата структура и съдържание могат да бъдат 

зададени от учителя и да се допълват и развиват от самите ученици.  

Чрез портфолиото родителите могат да проследяват развитието на децата 

си и, защо не, да ги подпомагат в определени дейности.  

Работата по проект се утвърждава като адекватна форма за 

удовлетворяване на потребностите на съвременното общество и определя 

нейната актуалност във всички области.  

В училище работата по проект е също подходяща за усвояване и осмисляне 

на теми от учебното съдържание, за които е необходимо повече време, както и 

възможност да се интегрира урочната работа и дейностите по интереси. 

Проектното обучение се разглежда като модел на педагогическа 

интеракция, която променя ролята на учителя и ученика в процеса на обучение, 

актуализират се дейностите преподаване, учене и оценяване в нов, 

конструктивистки контекст. То може да бъде използвано на различни 

равнища в урочната дейност – като алтернатива за неговата цялостна 

организация, като средство за решаване на конкретен познавателен или 

практически проблем, като съвкупност от дидактически инструменти за 

изграждане на компетенции и личностни умения. 

Въпреки разнообразните нюанси в тълкуването на явлението „проектно 

обучение” в дидактиката и концепциите за приложението му в училище, се 

откроява фактът за необходимост от преосмисляне на традиционните подходи в 

образованието, за да се преодолее еднообразието, монотонността и 
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репродуктивността в обучението. В този смисъл с особена актуалност и 

ефективност все повече привърженици намира идеята за проектно базирано 

обучение, което в контекста на изложените проблеми и тенденции считам, че е 

целесъобразно да се разглежда като образователна технология, съчетаваща 

иновативни дидактически инструменти. 

Проектното обучение съдейства подрастващите да усвоят основни знания 

и умения по значими теми по околен свят и човекът и обществото, като 

например гражданското образование [4, pp. 188], както и интердисциплинарни 

теми, разглеждани по природни науки и технологии и предприемачество [12, pp. 

959 – 964].  

Работата по проекти предоставя възможност на учащите да си поставят 

цели, да определят стратегии, да участват в изпълнението на разнообразни 

дейности, свързани с планиране, организиране, проучване, изпълнение, 

оценяване на явления и процеси от заобикалящата действителност, събиране на 

информация от различни източници, прояви на сътрудничество, взаимопомощ и 

критично мислене.  

Практико-приложният характер на технологичното обучение разкрива 

широки възможности пред учебния предмет за работа по проекти. Същността му 

се основава на тясна вътрешнопредметна интеграция между отделни теми от 

учебното съдържание, обединени от обща цел и значим краен резултат, който 

може да бъде с идеален или материален характер.  

Съществуващата закономерност между значимостта на крайния продукт и 

мотивацията на учениците за съзнателно участие в определена дейност е в полза 

на проектното обучение. По-голямата продължителност на работата по 

определена тема, осигурена от условията на проектно базираното обучение, е 

предпоставка за по-високо качество на усвоените знания и възможност за 

осъществяване на творчески подход при прилагането им в практиката. Фокусът е 

върху практически дейности, изпълнени чрез екипна работа, в която се насърчава 

самостоятелната работа и творческото мислене.  

Когато разглеждаме проектно базираното обучение като образователна 

технология, с която целим учениците да усвоят иновативни стратегии и подходи, 

чрез които да могат да извеждат информация, да намират решения, е желателно 

темата на проекта да бъде съобразена с готовността им да се включат 

приоритетно в разрешаването на реални проблеми от заобикалящата ги 

действителност в контекста на учебното съдържание. Затова проектно 

базираното обучение в общ план трябва да следва етапите за реализация, на 

които се подчиняват реалните (социални) проекти.  

В учебното съдържание се установяват методични единици, които се 

реализират под формата на проекти в рамките на един учебен час. Те са 

придружени от необходимите указания относно организацията и алгоритъма на 

проектната работа. По този начин учениците придобиват обща представа за 

работата по проект, разбират по-голямата отговорност, която им се гласува в тези 

условия по отношение на планирането, организацията, реализацията на 

практическата дейност, определяне предназначението на крайния продукт и 

презентацията му.  
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Работата по така наречените „малки” проекти е необходима, за да се 

формират първоначални представи за същността и смисъла на проектната 

дейност, за ролята й в реалния живот на съвременното общество, но на 

определен, по-късен етап (примерно в ІІІ и ІV клас) дейността на учениците в 

часовете по технологии и предприемачество може постепенно да се насочи към 

решаването на по-значими проблеми от заобикалящия ги свят и създаването на 

продукти с по-висока стойност. По този начин те се насочват към по-

целенасочена познавателна и по-осмислена практико-приложна дейност.  

Спецификата на учебния предмет технологии и предприемачество е 

изключително подходяща за реализиране не само на „малки“ проекти в рамките 

на един учебен час, но и на проектно базирано обучение, включващо теми, 

обединени от обща цел, произтичаща от актуални акценти и перспективи в 

развитието на продуктивната дейност и социалните взаимоотношения в 

обществото. Крайният продукт е осезаем, значим и може да бъде свързан с 

определена кауза, да показва резултатите от развитието на учениците, може да се 

презентира пред определена общност или институция.  

Потенциалът на проектно базираното обучение като ефективна 

образователна технология в обучението по технологии и предприемачество, се 

състои в създаването на иновативна образователна среда, в която учениците 

придобиват в по-висока степен осмислени, обобщени представи за изучаваните 

обекти, процеси и явления.  

Изработването на лапбук като дидактическо средство за систематизиране 

и представяне на информация, е предназначено за създаване на интерес към 

познавателната дейност у учениците и е една от популярните практически 

задачи, която се използва в последните години. Самата му техническа подготовка 

предизвиква положителни емоции у учениците. За да се превърне той в един 

стойностен продукт, е необходимо да съответства на адекватната технологична 

компетентност у децата в настоящия момент. Процесът на изработване на такова 

изделие изисква повече време, поради което е целесъобразно да се реализира 

като проект (с продължителност от няколко часа), в условията на който 

учениците овладяват конкретни знания и умения, заложени в учебните програми 

по технологии и предприемачество.  

Когато ученикът е положил такъв труд, за да създаде едно оригинално 

изделие, каквото е лапбукът, се засилва мотивацията за самостоятелно намиране, 

систематизиране и представяне на определена информация в него. Естетическото 

му оформление се явява желано предизвикателство и възможност за изява на 

творческия ентусиазъм на децата. 

Лапбукът може да се използва в процеса на учебната работа както за 

усвояване на знания от областта на Технологии и предприемачество, така и за 

нуждите на други учебни предмети. До подобни заключения са стигнали редица 

учени. 

Лапбук е иновативен начин за организиране на учебна дейност в началното 

училище. Методологията позволява да се отключи потенциалът на всеки ученик 

в процеса на създаване на индивидуална или по-често колективна работа [10]. 
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Изработването на модели и макети под формата на значителни по мащаб 

проекти, е една от дейностите с практико-приложен характер в технологичното 

обучение, която придобива по-голяма значимост за учениците, особено ако е 

свързана с подготовка на изложби, празници, естетическо оформление на 

класната стая, училището, дома. 

Всяка образователна технология е свързана с използването на подходящи 

дидактически средства. Въпреки голямото разнообразие, за спецификата на 

технологичното обучение някои се оказват най-удачни:  

 Мисловните карти – при систематизиране на голям обем информация; 

при решаване на проблем; при изясняване на понятия; при решаване на 

задачи с творчески характер. 

 Диаграми – с акцент върху диаграмите за установяване на проблем и 

предлагане на решение. 

 Таблици, схеми – за сравнение на обекти; за планиране на практико-

приложната дейност; таблици при решаване на конструкторски 

задачи/проблем. 

 Дидактически инструменти за самооценка и оценка. 
Иновативните образователни технологии се свързват и с формите за 

организация на дейността. Ученето по станции е такава иновативна форма на 

обучение, свързана с модернизирането на образователната среда. В нашата 

страна се популяризира от Ил. Мирчева [6; 7] като ефективна форма на обучение 

при запознаване на учениците с природната и обществената среда. Сн. Лазарова 

обогатява идеята с конкретни идеи и задачи, които могат да бъдат приложени в 

часовете по човекът и природата в начален етап [3, с. 775]. 

Интерактивната образователна среда е условие за осъществяване на 

съвременен учебен процес по технологии и предприемачество, в съответствие с 

актуалната учебна документация, заложените перспективи за развитие на 

подрастващите и техните компетентности, както и отчитането на настъпилите 

промени в облика на субекта на педагогическото въздействие. Създаването й 

трябва да бъде плод на познанията и креативността на педагогическите 

специалисти – не само авторите на учебници, но и самите учители.  
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(1st-4th GRADE)  

 

Kalina Iv. Aleksieva 

 

ABSTRACT: This article examines the inversion method used for solving 

mathematical and practical problems in primary school mathematics (1st-4th grade). 

The article reviews variants of problems involving back-solving in contemporary 

schoolbooks and supplementary learning materials. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Известно е, че обучението по математика в началните класове се 

осъществява чрез решаване на задачи. Те мотивират усвояването на 

теоретичните знания и са основно средство за осъществяване на математическа 

дейност, което резонира с целта на обучението по математика – да се формират 

умения за решаване на задачи и възможността за тяхното използване, за 

усвояване на знанията, заложени в учебната програма, а също така за развитие на 

познавателните способности и мисленето на учениците. Това определя 

разглеждането на процеса на решаването на задачи като ефективно средство за 

развитие на мисловно творческите способности на учениците от начална 

училищна възраст, изискващи проява на математическа интуиция, богато 

въображение, съобразителност, находчивост, гъвкавост на мисленето. 

Началният учител е призван да формира и развива творческите 

способности на учениците, да възпита всяко дете като самостоятелна личност, 

която да умее да намира ефективни способи за решаване на проблеми, да търси 

необходимата информация, да мисли критично, да участва в дискусии и 

комуникации, да владее инструментариум за саморазвитие и 

самоусъвършенстване. Всичко това поставя пред учителя задачата да намери 

най-правилните и най-ефективни педагогически решения, да използва такива 

методи и технологии, които да направят уроците по математика интересни и 

полезни и да променят отношението на ученика към математиката не като към 

онзи труден и скучен учебен предмет, а да разглеждат математиката като нещо 

забавно, интересно и най-важното – да усетят връзката ѝ с другите клонове на 

човешкото знание и практика.  

В настоящата разработка ще разгледаме метода инверсия в продължение 
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на темата относно реализацията на качествено и ефективно обучение по 

математика в задължителния и избираемия учебен час, като предпоставка за 

развитие на творческите способности на децата в началните класове.  

Исторически бележки 

През 1967 г. в България е преведена книгата на полския математик и 

инженер Шчепан Еленски, озаглавена със странното и екзотично име 

Лилавати. В предговора авторът обяснява, че Лилавати е името на дъщерята на 

бележития индийски астроном и математик от ХII век Бхаскара (1114 – 1185 г.) 

и същевременно на нея е посветена и озаглавена първата част от големия му 

математически труд. Лилавати означава прекрасна, очарователна, което за 

математика Бхаскара е самата МАТЕМАТИКА! 

От книгата на Шчепан Еленски става ясно, че индийските деца умеят да 

решават дори наум твърде сложни задачи, съставени по метода на инверсията, 

наричан още „от края към началото“. Тази информация провокира и насочва 

вниманието към целенасочено обучение за усвояване на метода в училище и у 

нас. 

Методът на инверсията за решаване на аритметични задачи е познат още от 

V век от трудовете на индийския математик и астроном Ариабхата (476 – 550). 

Лаконично, но точно Ариабхата определя инверсията така: „Умножението 

става деление, делението се превръща в умножение, прирастът се обръща в 

загуба, загубата се преобразува в прираст: инверсия!!!“ Инверсията е 

предпочитан метод и в книгата на Бхаскара. Една от задачите от Лилавати е 

следната: „О, кажи, прекрасна девойко с блестящи очи, ти, която изкусно 

умееш да прилагаш метода инверсия: колко голямо е числото, което умножено 

на 3, после увеличено с три четвърти от това произведение, разделено на 7, 

намалено с една трета от частното, умножено само на себе си, намалено с 52, 

след извличане на квадратен корен, след прибавяне на 8 и разделяне на 10 дава 

резултат 2?” [11].   

Текстът на тази задачата се моделира чрез диаграма с „квадратчета и 

стрелки“ и след това се преобразува чрез инверсия, като се тръгне от числото 2 и 

се извършват обратните на посочените в текста на задачата действия:  

 
  

Така намираме, че търсеното число е 28. 

 

Изложение 

Задачите, които се решават „от края към началото“ са известни сред 

учителите и учениците в началните класове като „рачешки задачи“. В научната 

литература методът, който се прилага за решаването на този вид задачи се среща 

под наименованието метод на инверсията или метод на обратните операции 

[12]. Този метод се базира на взаимообратните действия събиране и изваждане; 

умножение и деление. Неговата същност е следната:  

 Неизвестното число се подлага последователно на определени, дадени в 
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условието на задачата аритметични действия. Крайният резултат е известен или 

може да се намери от данните в задачата; 

 Извършват се обратните действия на дадените в обратен ред, като се 

започне от крайния резултат [1].  

За да бъдат задачите разбираеми и достъпни за  решаване от всички 

ученици е целесъобразно прилагане на моделиране с дидактически модели. 

Подходящ модел при „рачешките задачи“ е диаграма, конструирана от 

„квадратчета и стрелки“. Попълването на числовата информация, т.е. 

„преводът“ на математически език става чрез последователно прилагане в 

обратен ред на действия, обратни на тези, описани в текста на задачата. В този 

логико-математически модел числата се представят с квадратчета, а релациите и 

операциите със стрелки. 

Приложението на метода инверсия в обучението по математика от 1. до 4. 

клас у нас е предмет на изследване от Здравко Лалчев (1999, 2001, 2013, 2016), 

Маргарита Върбанова (2016), Владимира Ангелова (2009, 2013, 2018) и др. 

Авторите предлагат различни класификации на задачите, които се решават по 

метода на обратните операции. В нашата разработка ще се опрем на 

класификацията, представена от В. Ангелова [1, с. 7 – 15]. Според нея задачите 

могат да се разделят формално на две основни групи: „Първа група. Приложение 

на метода на обратните операции при решаване на математически задачи и 

Втора група. Приложение на метода на обратните операции при решаване на 

практически задачи. Като втората група се разделя на още две подгрупи: 

Практически задачи, които се решават с помощта на една схема; Практически 

задачи, които се решават с помощта на повече от една схема.“ И при двете групи 

задачи (математически и практически) може да се работи с помощта на 

уравнения. Често обаче учениците се затрудняват при съставянето на тези 

уравнения. Ето защо за да се реши задача от този вид, е добре да се представи 

нейната структура с помощта на дидактически средства, които да отразяват 

разбрано и близко до възможностите на обучаемите действието, описано в 

задачата. Така дидактическият модел „подсказва“ и стратегията за решаване на 

задачата. Целесъобразно е да се използва диаграма с „квадратчета и стрелки“ с 

цел онагледяване и представяне на връзките и зависимостите между обектите от 

текста на задачата, както и комбинирано използване на метода инверсия и 

моделиране с уравнения [10]. 

Целта на тази разработка е проучване и анализиране на приложението на 

метода инверсия в учебния процес по математика в началния етап на 

образование, респективно проучване на съдържанието на действащите учебници 

и учебните помагала за избираемия учебен час по математика. Представяме 

различни дидактически модели на математически и практически „рачешки 

задачи“, включени в учебното съдържание по математика във 2. – 4. клас от 

някои авторски колективи: 

 В учебника на издателство Анубис 2. клас, урок 97, с. 109; 

 

 

 



402 

 

 

 В учебника на издателство Анубис 3. клас, урок 31, с. 42; 

 

 

 В учебника на издателство Анубис 3. клас, урок 86, с. 100; 

 

 В учебника на издателство Бит и техника 2. клас, урок 38, 81; с. 49; 101; 

 

 В учебника на издателство Бит и техника 3. клас, урок 13, 24, с. 23, 34; 
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 В учебника на издателство Бит и техника 3. клас, урок 43; с. 55; 

 

 
 

 В учебника на издателство Бит и техника 3. клас, урок 81-О; с. 105; 

 

 В учебника на издателство Бит и техника 4. клас, урок 2, с. 7; 
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 В учебника на издателство Просвета +, 3. клас, урок 72, с.79; 

 

 

 В учебника на издателство Просвета +, 3. клас, урок 96, с. 103; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение на метода инверсия за решаване на „рачешки задачи“ 

срещаме и в учебните помагала за избираемия учебен час и в сборници по 

математика на следните издателства: 

 

 Математика с Мат и Ема, издателство Просвета +, 3. клас, с. 11; 
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 Математика с Мат и Ема, издателство Просвета +, 3. клас, с. 7; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Математика с Мат и Ема, издателство Просвета +, 3. клас, с. 17; 

 

 

 

 Математика с Мат и Ема, издателство Просвета +, 3. клас, с. 61; 

 

 

 

 

 Сборник по математика за 3. клас на издателство Просвета +, с. 56; 
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 Пъстра математика 2. клас, издателство Анубис – с.38; 
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 Пъстра математика 3. клас, издателство Анубис – с.34; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пъстра математика 3. клас, издателство Анубис – с.34. 
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Добра практика, на която се опира авторският колектив на учебните 

помагала „Пъстра математика“ е тематичното представяне на „рачешките 

задачи“, т.е. представени са различни видове задачи в една тема. Въвеждането в 

света на многообразието на рачешките задачи по този начин и изучаването им 

става плавно, интересно и достъпно за учениците, което води до осъзнатост и 

трайност на знанията.  

 

Вместо заключение  

Задачите, които се решават по метода на инверсията в обучението по 

математика от 1. до 4. клас допринасят за развитие на логическото мислене на 

учениците и е от изключително важно значение началните учители да 

акцентират върху тяхното приложение. Това изисква в своята методическа 

работа да  прилагат  система от творчески упражнения, които да способстват за 

задълбоченото и трайно усвояване на знанията, като се опират на различни 

ресурси. 

Този вид задачи провокира у учениците интерес и те работят с желание до 

откриване на отговорите по пътя на алгоритъма за изготвяне на схеми за 

разсъждение и прилагане на метода на обратните операции. Забавният елемент 

при решаване на „рачешките задачи“, интересният и увлекателен начин на 

създаване на диаграми с квадратчета и стрелки и извършване на действия, прави 

решаването им занимателно и разбираемо за учениците, обогатява и развива 

математическите им компетенции, осигурява приятна и стимулираща среда, 

която допринася за положително отношение към ученето, насърчава,  мотивира и 

спомага за разгръщане на пълния потенциал на всеки ученик. Логиката, така 

погледнато е, да има повече задачи от този вид. Фактите обаче са други – броят 

на „рачешките задачи“ в учебните ресурси е ограничен, а често дори липсват. В 

този смисъл, за обогатяване на учебното съдържание по разглежданата тематика 

в следваща статия ще представим различни варианти на конструиране на 

диаграми и онагледяване на математически и практически задачи, за решаването 

на които се прилага методът на инверсията. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА ОБРАТНИТЕ ОПЕРАЦИИ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА 1. – 4. КЛАС 
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APPLICATION OF THE REVERSE OPERATIONS METHOD IN 
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ABSTRACT: This article examines various alternatives to construct diagrams 

and visualize mathematical and practical problems for which the reverse operations 

method in mathematics is applied 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В настоящата разработка се разглежда практическото приложение на 

метода на обратните операции, като продължение на предходна статия относно 

същността на метода инверсия, базиран на взаимовръзките между 

аритметичните действия за решаване на познатите в литературата за начална 

училищна възраст „рачешки задачи“. Идеята е да предложим система от 

упражнения, която включва различни видове задачи с нарастваща трудност с цел 

по-плавно, достъпно и трайно усвояване от учениците.  

Чрез метода на обратните операции могат да се решават бързо, лесно и 

достъпно математически, логически задачи и задачи от народното творчество. 

Приложението на метода изисква създаване на логико-математически модел на 

задачата, т.е. конструиране на диаграма с „квадратчета и стрелки“. Формално 

представените в разработката задачи ще разделим на две групи, като се опираме 

на класификацията, представена от В. Ангелова [1]: „Първа група. Приложение 

на метода на обратните операции при решаване на математически задачи и 

Втора група. Приложение на метода на обратните операции при решаване на 

практически задачи. Като втората група се разделя на още две подгрупи: А. 

Практически задачи, които се решават с помощта на една схема; Б. 

Практически задачи, които се решават с помощта на повече от една схема.“  

Задачите, които представяме са с нарастваща сложност, като целта е да се 

структурира система от упражнения, в която да се обхванат различни варианти 

задачи за обогатяване на учебното съдържание в помощ на началните учители. 

Първа група. Приложение на метода на обратните операции при 

решаване на математически задачи за намиране на неизвестно число. 
Задачите от този вид имат алгебрично решение с помощта на уравнение, но 

след премахване на буквената символика от учебните програми за началните 
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класове този метод за решаване става неизпълним и се търси аритметичен 

еквивалент. В този случай най-ефективен е моделът диаграма „квадратчета и 

стрелки“, който се явява и метод за решаване на задачите. 

Задача 1. Намерете неизвестното число х от равенството: 

(2.х + 6):4 – 16 = 8 

В даденото равенство неизвестното число е означено с х. Над него са 

извършени последователно следните действия: 

 Числото е увеличено два пъти; 

 Полученото произведение е увеличено с 6; 

 Новополученото число е намалено 4 пъти; 

 Резултатът е намален с 16 и накрая се е получило числото 8. 

Извършените действия представяме схематично с „квадратчета и 

стрелки“ на фиг. 1 и фиг. 1.1. 

 
Задача 2. Намислих едно число. Към него прибавих още толкова и още 42. 

После разделих на 4. Получих число, което е равно на произведението на числата 

6 и 8. Кое е намисленото число? 

 
 

Фиг. 2 

В условието на задачата не е даден резултатът, получен след последното 

действие, но той лесно може да се намери (6 . 8 = 48). Схематично разсъжденията 

представяме на фиг. 2. 

 

Задача 3. Виктор намислил едно число. Събрал го с най-голямото 

двуцифрено нечетно число. Получения сбор разделил на най-малкото четно 

двуцифрено число. Получил най-малкото трицифрено число, което не се дели на 

4. Кое число е намислил Виктор? 
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За да намерим намисленото от Виктор число извършваме в обратен ред 

обратните действия, като преди това се уточнява: кое е най-голямото двуцифрено 

нечетно число (99); най-малкото двуцифрено четно число (12) и най-малкото 

трицифрено число, което не се дели на 4 (101)!  

 

Задача 4. Алекс намислил едно число. Увеличил го с 3, полученото число 

намалил 3 пъти, после прибавил 7 и получения сбор умножил по 5. Накрая 

прибавил най-малкото четно число и получил 77. Алекс е намислил числото: 

а) 3;   б) 15;   в) 18;   г) друг отговор 

 
Разсъжденията са представени схематично на фиг. 4. Отговорът е: г) друг 

отговор          

Втора група А. Приложение на метода на обратните операции при 

решаване на практически задачи с помощта на една схема 
 

Задача 5.  На Великден Мими събрала определен брой боядисани яйца. 

Половината подарила на приятелите си. Три от останалите дала на брат си. 

Останали 5 боядисани яйца. Събраните боядисани яйца от Мими са: 

 
За да намерим търсеното число извършваме в обратен ред обратните 

действия от схематичния модел (фиг. 5). Използваме взаимообратимостта на 

действията събиране и изваждане, умножение и деление. Разсъжденията са 

представени схематично на фиг. 5.1. 
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Задача 6.  Няколко души пътуват с автобус. На първата спирка слизат 

двама от пътниците и се качват 7 други. На втората спирка слизат още 12, а се 

качват 6. На третата спирка слизат половината и в автобуса остават 7 пътници. 

Колко са били пътниците в началото? 

 

 
Над числото, означаващо броя на пътниците в началото са извършени 

следните действия: 

 Числото е намалено с 2; 

 Към полученото число е прибавено числото 7 

 От числото, получено след второто действие е извадено числото 12; 

 Числото, получено след това действие е увеличено с 6; 

 Полученото след това действие число е намалено два пъти; 

 Числото, получено след последното действие е 7. 

За да намерим неизвестното число х извършваме в обратен ред обратните 

действия от схематичния модел. Разсъжденията са представени схематично на 

фиг. 6. 
Задача 7.  Имам на спестовен влог определена сума пари. Вчера изтеглих 

половината от влога си и още 100 лв. Днес изтеглих 100 лв., а по-късно още 

половината от останалите във влога ми пари. Останаха ми само 200 лв. Колко 

лева съм имал във влога си преди тези тегления? 
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Над числото, отразяващо спестовния влог са извършени последователно 

следните действия: 

 Числото е разделено на 2; 

 От полученото число е извадено 100 

 От числото, получено след второто действие е извадено още 100; 

 Числото, получено след това действие е разделено на 2; 

 Числото, получено след последното действие е 200. 

Схематично изброените действия, както и обратните им са представени на 

фиг. 7.  
 

Задача 8. Днес ме изпитваха по математика. Получената оценка увеличих 

три пъти, а резултата увеличих с две. Новия резултат намалих четири пъти и 

получих 5. Оценката ми по математика от днес е: 

 
Схемата на разсъждения и решението са представени на фиг. 8 и фиг. 8.1. 

 

Задача 9. Майка закупила меденки за трите си дъщери. Поставила ги на 

масата и излязла от вкъщи. Първата изяла третинка от меденките и излязла от 

вкъщи, след това втората изяла третинката от останалите и излязла от вкъщи. 

Същото направила и третата дъщеря. Когато майката се прибрала, на масата 

имало само 8 меденки. Колко меденки е била закупила за трите си дъщери? 
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От схематичния модел (фиг. 9) е видно, че първата дъщеря е изяла девет 

меденки, втората дъщеря е изяла 6, а третата 4 меденки. Броят на закупените 

меденки е 27. 

 

Задача 10. Дядо Богдан има четирима внуци. След като се наобядвали той 

оставил на масата купа с печени кестени. Най-големият внук като минавал 

покрай масата си взел половината от кестените и още един. Вторият минал и 

изял половината от останалите и още един. Същото направили и третият и 

четвъртият. Накрая дядо Богдан изял последния кестен. Колко са били кестените 

в началото? 

 
От преобразуванията в схематичния модел (фиг. 10) разбираме, че 

търсеният брой печени кестени е 46. 

 

Втора група. Б Приложение на метода на обратните операции при 

решаване на практически задачи с помощта на повече от една схема 
Следващите няколко практически задачи се решават с помощта на повече 

от една схема. Обектите, елементите на които се подлагат на различни операции, 

се отразяват на отделни редове.  

 

Задача 11. Дени и Иво набраха от градината 28 кайсии. Иво забеляза, че 3 

от неговите кайсии са загнили и ги изхвърли. После даде на Дени половината от 

своите кайсии и набра за себе си от градината още 6. След като Дени изяде 5 от 

своите, броят на кайсиите им се изравни. Колко кайсии е имала Дени в началото? 



416 

 

 
 

За да се намери и отрази след последните действия броят на наличните 

кайсии, трябва да се има предвид, че Иво е изхвърлил 3 от неговите и е набрал 

още 6, а Ива е изяла 5. Така в края на задачата общият брой на плодовете е: ((28 – 

3) + 6) – 5 =  26. Разделени поравно (26 : 2 = 13) означава, че последните 

квадратчета ще попълним с числото 13! Схемата на разсъждения е представена 

на фиг. 11. 

 

Задача 12. На два рафта имало общо 16 книги. Когато от втория рафт 

взели две книги, а от първия преместили на втория 5 книги, на двата рафта 

книгите станали поравно. Намерете по колко книги имало в началото на всеки 

рафт. 

За да попълним последните квадратчета с техните стойности трябва да 

отчетем факта, че книгите на двата рафта са 16 – 2 = 14 на брой, тъй като по 

условие две от книгите на втория рафт са взети и не участват в разпределението. 

Схемата на разсъждения е представена на фиг. 12. 
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Задача 13. В две лейки имало общо 20 литра вода. Прелели половината 

вода от първата лейка във втората. После употребили 2 литра вода от втората 

лейка. След като прелели обратно 3 литра от втората лейка в първата, водата в 

двете лейки била поравно. По колко литра вода имало във всяка лейка в 

началото? 

 
За да попълним последните квадратчета с техните стойности трябва да 

отчетем факта, че от втората лейка са употребили 2 л вода, т.е. 20 – 2 = 18 л е 

наличното количество в двете лейки в края на преливането. Разпределено 

поравно е: 18 : 2 = 9 л в лейка. Схемата на разсъждения е представена на фиг. 13. 

 

Задача 14. Виктор и Алекс имали заедно 30 колички. Първо Алекс дал 1 на 

Виктор и си купил 3 нови. След това Алекс дал 2 на Виктор и си купил 4 нови. 

След това Алекс дал 7 на Виктор. После Алекс дал половината от своите на 

Виктор. Накрая Виктор имал 30 колички. Колко колички е имал всеки от тях в 

началото? 
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Специфичното при решаването на тази задача е, че Алекс е закупил 3 + 4 = 

7 нови колички, и като се прибавят към първоначалния брой, който е 30 се 

получава общ брой на наличните колички 37. Така вече могат да се попълнят 

последните квадратчета с техните стойности. Схемата на разсъжденията са 

представени на фиг. 14. 

 

Задача 15. Алекс, Виктор и Иво разполагали общо със 144 видео-игри. 

Първо Алекс запазил половината от своите видео-игри, а останалата част 

разделил поравно между Виктор и Иво. После Виктор направил същото, а накрая 

същото направил и Иво. Оказало се, че така всички останали с равен брой видео-

игри. Колко е имал всеки от тях в началото? 

Схемата на разсъжденията е представена в три стъпки на фиг. 15. В 

началото Алекс, Виктор и Иво имат 144 видео-игри. Тъй като в края на 

размените тримата участници стават с равен брой видео-игри, то можем да 

запишем в последните квадратчета (144 : 3 = 48) числото 48. След извършване на 

съответните действия, следвайки условието на задачата намираме, че в началото 

трите момчета са имали съответно 24, 42 и 78 видео-игри. 
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Представените в разработката 15 примерни задачи илюстрират различни 

варианти на математически и практически задачи, от вида „рачешки“. Те са 

лесно разпознаваеми и се решават с лекота след достатъчно тренировки. 

Интересният и увлекателен начин на конструиране и разшифроване на 

диаграмите чрез извършване на действия, обратни на зададените в условието, 

прави решаването на тези на пръв поглед „трудни задачи“ занимателно, приятно 

и разбираемо за учениците. 
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ABSTRACT: The relevance of the problem interpreted in this article stems from 

the fact that the main goal of training under the guidance of a mentor is to create 

competencies necessary for the full realization of the individual in society. It is "a form 

of partnership between the subjects of the 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." 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-151/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Дуалното обучение е форма на организация и осъществяване на учебния 

процес, която предполага теоретично обучение в образователна организация и 

практическо обучение в производството. При такава организация на учебния 

процес задачата да се осигури на ученика наставник в хода на практическото 

обучение, чиято цел е създаване на практико-ориентирана среда за обучение, 

формиране и оценяване на компетенциите на учениците, организацията на 

неговата самостоятелна работа, е от особено значение; разработване на 

индивидуални образователни програми за учениците [13]. Системата на 

съвременното средно професионално образование е включена като важен 

компонент в образованието на България. Неговата съществена модернизация е 

ключова през последните години. Производствени предприятия се насърчават да 

подготвят висококвалифицирани и опитни специалисти за наставници, за 

решаване на проблеми като подготовка, реализация, пазар на труда, безработица 

сред младите хора, които отдавна чакат своето решение. Очертават се няколко 

направления за ролята на наставниците в дуалното обучение: 

 Актуалността на проблема, интерпретиран в настоящата статия, 

произтича и от факта, че основна цел на обучението под ръководството на 

наставник е създаване на компетентности, необходими за пълноценна реализация 

на личността в обществото. То представлява „форма на партньорство между 

субектите в професионалното училище, професионалния колеж или центъра 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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 Създаване на практико-ориентирана среда за обучение, основни 

приоритетни направления, определя осигуряването на качество и ефективност на 

професионалното образование, като първата цел по това направление е 

„организиране чрез работа (дуално обучение)“ под ръководството на наставник.  

 Методологически основи на наставничеството: 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 

наставничеството в дуално образование в индустрията, предпоставка за 

адекватно планиране и реализиране на обучението. 

 Социална значимост – наличието на професионално значими 

личностни качества, педагогически способности, опит в педагогическата 

комуникация, педагогически такт, педагогическо целеполагане, педагогическа 

амбиция, които са необходими на наставника за извършване на образователни 

дейности. Също така е важно допълнителното обучение и участието в менторски 

дейности да допринесе не само за обучението на нов персонал за предприятието, 

но и да развие самите производствени служители в личен и професионален 

контекст, да повиши мотивацията им за професионални дейности, да формира 

корпоративната култура на предприятието.  

Настоящата статия е опит за провокиране на интереса на специалистите от 

системата на образованието, така също и на бизнеса към проблемите на 

наставничеството и дуалното обучение в сферата на професионалното 

образование в РБългария и споделяне на добри практики от опита на 

европейските и извъневропейските образователни системи. 

В педагогическата литература има голям брой дефиниции на понятията 

„наставничество” и „наставник”. 

Наставничеството е универсална технология за трансфер на опит, знания, 

развитие на умения, компетенции, метакомпетенции и ценности чрез 

неформална взаимно обогатяваща се комуникация, основана на доверие и 

партньорство. 

Наставничеството е една от формите на педагогическа дейност, насочена 

към предаване на опит, знания, формиране на необходимите професионални 

компетенции и развитие на личностни качества (общи компетенции) на 

наставлявания в процеса на съвместната им дейност с наставника. 

Наставничеството е процес на предаване на опит и знания от по-възрастни 

към по-млади членове на обществото; формата на взаимоотношенията между 

учителя и обучаемия. 

Наставничеството е компонент от програмата за адаптация и 

професионално обучение на млади специалисти и може да се реализира като 

индивидуална насочена помощ на млади специалисти при запознаване с 

колективните традиции, общи правила, професионални особености на работа в 

организация или предприятие. 
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Наставничеството е форма за осигуряване на професионално формиране, 

развитие и адаптиране към квалифицираното изпълнение на служебните 

задължения на лицата, по отношение на които се осъществява наставничество. 

Наставничеството като един от най-важните елементи на навлизането на 

млад специалист в професията ни позволява да съхраним опита на поколенията, 

както и да се мотивират всички участници в процеса за творческо 

взаимодействие, насърчаване на интеграцията на младите (начинаещи) 

специалист и в професионалната среда и социализацията им в нея. 

Методологията на наставничеството е система от концептуални възгледи, 

принципи и подходи, методи, обосновани с научни изследвания и практически 

опит, която позволява разбиране и организиране на процеса на взаимодействие 

между ментора и наставлявания. 

Наставникът и наставляваните (обучаваните) са участници в програмата 

(целевия модел) на наставничеството. 

Наставникът има определен опит и знания, високо ниво на комуникация. 

Това е човек, който се стреми да помогне на подопечния си да придобие опит за 

овладяване на професия, който има успешен опит в постигането на житейски, 

лични и професионални резултати, който е готов и може да сподели опита и 

уменията, необходими за стимулиране и подпомагане на процесите на 

самореализация и самоусъвършенстване на наставлявания. 

Наставници могат да бъдат ученици от по-горен клас от професионални 

гимназии, представители на завършилите общности на образователна 

организация, родители на ученици (родител не може да бъде ментор за детето си 

в рамките на този целеви модел), учители и други служители на професионална 

образователна организация, служители на промишлени и други предприятия и 

организации, организации с нестопанска цел и други организации от всякаква 

форма на собственост, които са изразили готовност да участват в прилагането на 

целевия модел на наставничество. Това наше твърдение намира потвърждение в 

публикация на проф. М. Николова и д-р М. Динева „“Като ефективен компонент 

на един модел на програма се определя ползването на лични активи и изграждане 

на умения, академична подкрепа, обхват на семейството и екологична 

/организационна промяна в и от образователната институция. Същността в 

работата на НЦПО с преподавателите педагогически специалисти е да им се 

предоставя всичко необходимо за прилагане на стратегиите дистанционно. По 

метода на проучването участниците получават възможност да предвидят как 

конкретната стратегия може да бъде приложена в рамките на техните собствени 

училища и общности, да изследват добрите практики от прилагането на тези 

стратегии в цялата страна. С менторство преминават през препятствията и 

предизвикателствата, изникнали в хода на изследванията. Подчертават се 

ползите и характерните моменти в тях. Всичко това се прави с цел да се ползва 

при създаването на собствени програми в собствените институции от самите 

участници – педагогически специалисти.“ [3, с.17].  

Наставникът, като правило, е по-възрастен, притежаващ знания, опит и 

ресурси, които са важни за наставлявания, и чувства нуждата да ги прехвърли. 
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Наставляваният е лице, което има определени потребности от развитие, 

което няма достатъчно знания, опит, ресурси, възможности и се нуждае от 

индивидуална подкрепа, съпровод от по-възрастен и/или опитен ментор. Често 

необходимостта от наставничество се актуализира в „преходни” и дори кризисни 

периоди, свързани с обучение, лично или професионално развитие. 

Наставникът чрез взаимодействие с повереника си и с негова помощ и 

подкрепа решава конкретни житейски, лични и професионални задачи, 

придобива нов опит и развива умения и компетенции. 

В чуждестранната литература терминът „менторинг” (менторство) се 

използва за обозначаване на феномена наставничеството – стратегическо 

партньорство, връзка, в която менторът предава своя опит и знания, оказва 

подкрепа в развитието и напредъка на наставлявания, както и идентичното 

понятие за „тюдор (преподавател)“. 

Целта на наставническата дейност (менторството) е да създаде условия, 

благоприятстващи успеха, реализация на потенциала, повишаване на нивото на 

независимост и социализация, личностно и (или) професионално развитие, 

задоволяване на нуждата от признание и приемане, както и елиминиране или 

минимизиране на фактори, възпрепятстващи развитието на наставлявания, 

създаването, развиващо и подпомагащо среда в една образователна организация 

с всички участници в образователните отношения: ученици, учители, родители, 

външни представители за самоопределяне, личностна и професионална 

самореализация на всеки . 

Основните задачи на менторството в рамките на професионална 

образователна организация са: 

- подобряване на показателите в образователната, социокултурната, 

спортната и други сфери на дейност на колежа/техникума; 

- подготовка на учениците за самостоятелна, съзнателна дейност; 

- разкриване на лична, творческа, професионалния потенциал на учениците; 

- създаване на психологически комфортна среда за развитие и повишаване 

на квалификацията на учителите; 

- увеличаване на броя на преподавателския състав, утвърден в професията; 

- създаване на канал за ефективен обмен на личен, житейски и 

професионален опит за всеки субект от образователната организация. 

В съвременните условия в професионалните образователни организации 

програмите за наставничество се реализират чрез целевия модел на 

наставничество, който представлява система от необходими условия, ресурси и 

процеси [13]. 

Описанието на характеристиките актуализира дефиницията на типологията 

на менторите като набор от групи, всяка от които е търсена от дуалното обучение 

и допринася в професионалната подготовка на учениците. Обръщайки се към 

чуждия опит, отбелязваме, че типологията на наставниците там е свързана с 

понятието „квалификация“, например във Финландия има квалификационни 

нива за начинаещ ментор, ментор на основно ниво, независим ментор и ас 

наставник; В Германия има три нива на квалификация на менторите: асистент, 

обучител (инструктор), магистър [13]. 
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Считаме, че тъй като понятието „квалификация” се отнася в по-голяма 

степен до професионалните знания, умения и компетенции на наставника в 

процеса на извършване на производствена дейност и тъй като понятието 

„квалификация на наставник” не е нормативно установено и не е заложено в 

родната педагогическа наука и практика, то предлагаме да се изгради типология 

на ментори за дуално обучение на ученици въз основа на степента на тяхната 

пригодност за всякакъв вид менторска дейност, като отбелязваме, че всеки тип 

ментори е необходим в контекста на дуалното обучение. 

В рамките на изследването диференцирането на видовете съвременен 

ментор за дуално обучение на ученици е основателно. Разглеждането на понятия 

като „ментор”, „наставник”, „треньор”, „фасилитатор”, които имат своите 

собствени отличителни черти, е от особено значение. 

За изучаване на представените концепции ще разграничим следните видове 

наставници въз основа на степента на тяхната готовност да извършват 

определени видове менторски дейности в рамките на дуалното обучение: 

„ментор“, „наставник“, „треньор“, „фасилитатор “. Характеристика на типовете: 

 Типът „ментор” предполага първоначалното ниво на формиране на 

психолого-педагогическата компетентност на наставника. Наличието на 

професионален производствен опит на служител, съчетано с някои 

психологически и педагогически знания, умения и способности, методи за 

решаване на производствени проблеми дава възможност за прехвърляне на 

производствения опит според модела въз основа на инструктиране на ученика, 

проследяване на алгоритъма на еднозадачни действия и оценка на резултата от 

дейността. 

 Типът „тютор” предполага наличието на теоретичните знания на 

ментора в областта на съдържанието, технологиите, методите на обучение на 

студентите и формирането на методи за комуникация в групата ученици. Това 

ниво на компетентност на наставника му позволява да оказва психологическа и 

педагогическа подкрепа за процеса на подготовка на учениците в рамките на 

дуалното обучение. 

 Типът „треньор“ включва изпълнението от ментор на базата на 

съгласувана система от знания, умения и опит в областта на обучението, 

образованието, развитието на учениците в следните дейности: 

o проектиране и реализиране на учебния процес на базата на 

индивидуални и групови форми на производствено обучение; 

o изпълнение на организационни и методически условия за саморазвитие 

на учениците и планиране на индивидуални програми за кариерно развитие. 

 Типът „фасилитатор” предполага високо ниво на готовност на ментора 

и се характеризира с неговия професионализъм в прилагането на иновативни 

модели на корпоративно обучение и обучение на учениците, разработване на 

индивидуални и групови програми за тяхното професионално и кариерно 

развитие, самостоятелно търсене на знания, непрекъснато усъвършенстване на 

психолого-педагогическите и други професионални компетенции. 

Менторските дейности се извършват въз основа на собствени модели и 

техники и позволяват на учениците да се съсредоточат върху общите цели на 
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предприятието и да поддържат положителна групова динамика, за да я постигнат 

в процеса на дискусия, създават условия за саморазвитие на учениците, тяхното 

смислено развитие на програмата за професионално обучение. 

В основата на всеки тип наставник за дуално обучение на учениците е 

психолого-педагогическата компетентност, усъвършенствана в хода на 

вътрешното обучение (нейните мотивационно-ценностни, познавателни, 

процесуално-деятелни и рефлексивно-аналитични компоненти), които могат да 

се формират при едно от нивата: ниско , средно, достатъчно. От своя страна 

компетенциите разграничават потенциалните функции на ментор за всеки 

отличен тип („ментор”, „наставник”, „треньор”, „фасилитатор”). 

Програмата за обучение предвижда поетапно постигане на всеки вид чрез 

усвояване на материалите от обучителни модули, също диференцирани по нива. 

Всеки модул е придружен от контролен етап с оценка на достигането на нивото 

на психолого-педагогическа компетентност, като целият курс на всяко ниво 

завършва с разработване на проект. 

По този начин се осъществява диференцирано обучение с интегриране на 

собствена траектория на развитие и индивидуални образователни програми на 

ментори за дуалното обучение на учениците. 

Друг фокус на изследването е видовете и формите на наставничеството 

(менторството), които ще разгледаме. 

В практиката на менторството те виждат различни начини за реализиране 

на целевия модел на наставничество чрез организиране на работата на менторски 

залог/група, участниците в която се намират в дадена ролева ситуация, 

обусловена от основната дейност и позиция на наставника. участници. 

Наставничеството като вид дейност предвижда системна индивидуална и 

(или) групова (екипна) работа. 

Традиционната форма на наставничество („един на един“) се определя като 

взаимодействие между по-опитен и начинаещ работник за определен, 

продължителен период от време. Изборът на ментор и наставляван обикновено 

се извършва по определени критерии: опит, умения, лични характеристики и др. 

При груповото наставничество един ментор едновременно взаимодейства с 

група ментори (от двама или повече души). Когато работите в екип, се 

препоръчва наставничеството да бъде разширено до група ментори от не повече 

от 5 души. 

Те виждат краткосрочно или целенасочено наставничество, когато 

менторът и менторът се срещат по предварително определен график, за да 

поставят конкретни цели, фокусирани върху определени краткосрочни 

резултати. Наставляваният трябва да положи известни усилия, за да се докаже 

между срещите и да постигне поставените цели. 

Обратното наставничество се случва, когато младши професионалист стане 

ментор на опитен работник по нови тенденции, технологии и т.н. 

Наставничеството може да бъде пряко (директен контакт с ментора, 

общуване с него не само в учебните часове, но и в неформална обстановка) и 

косвено (когато се проявява само формално, чрез съвети, препоръки, но и 

личните контакти са сведени до минимум като въздействие върху околната 
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среда); отворено (двупосочно взаимодействие между ментора и наставлявания) и 

скрито (когато менторът действа неусетно). 

Менторството може да бъде виртуално (дистанционно), организирано с 

помощта на информационни и комуникационни технологии, като 

видеоконферентна връзка, платформа за дистанционно обучение, социални 

мрежи и онлайн общности, тематични интернет портали и др. Виртуалното 

наставничество осигурява постоянна професионална и творческа комуникация, 

обмен на опит между ментор и наставляван, позволява дистанционно да 

формирате двойка „ментор-ментор“, да привличате професионалисти и да 

формирате база данни от ментори, прави наставничеството достъпно за широк 

кръг от хора. 

При ситуационното наставничество менторът предоставя помощ или съвет, 

когато менторът има нужда от него. Като правило ролята на ментора е да 

осигури незабавен отговор на конкретна ситуация, която е значима за неговия 

наставляван. 

Скоростното наставничество е еднократна среща на наставлявания(ите) с 

ментор от по-високо ниво (професионален/компетентен човек) с цел изграждане 

на взаимоотношения с други работници, обединени от общи проблеми и 

интереси, или за обмяна на опит. Такива срещи помагат да се формулират и 

поставят цели за индивидуално развитие и кариерно израстване на базата на 

информация, получена от авторитетни източници, да се обменят мнения и личен 

опит и да се установят взаимоотношения наставник-препоръка („peer-to-peer”). 

Формата на наставничество е начин за реализиране на целевия модел чрез 

организиране на работата на менторски залог или група, чиито участници са в 

ролева ситуация, дадена от обстоятелствата, обусловени от основната дейност и 

позицията на участниците. 

Сред най-разпространените форми на наставничество, включващи 

множество вариации в зависимост от условията за изпълнение на 

наставническата програма, те виждат: „студент-студент”; „студент – ученик”; 

"учител - учител"; „работодател – студент“. 

Всяка от тези форми включва решаване на определен набор от задачи и 

проблеми с помощта на една единствена методология за наставничество. 

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 

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 



428 

 

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].  

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 [10].  

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 с учители, провеждащи 

теоретично обучение в обучаваща институция, с учителите-методици и с 

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 
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средства от национални програми и проекти, от европейските фондове и от други 

източници. 

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 отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата 

младежка безработица в България (с ясна изразителност в определени етнически 

групи) 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. Водещите ни специалисти в приобщаващото образование 

проф. М Николова и д-р М. Данева в своя научна публикация за 

„Етнокултурните аспекти на мотивацията за учене“ засягат проблема за 

наставничеството във формата му на „учител-ученик“, а именно „Синергичната 

работа с родителите и с учениците е продукт за трансформиране на 

образователната мотивация в положителна. Промоцията на успешен модел на 

социална реализация ще удовлетвори потребността на етноса от визия за 

реализация и благосъстоятелен живот. Изучаването на конкретните нагласи за 

учене в конкретната етническа общност води към предвидимост в поведението 

на учениците в тази група. Също така познаването на аспектите на тези нагласи е 

продукт за намиране на методи и средства за формиране на положителна 

мотивация за учене. Познаването на полиаспектността на етно-културните 

нагласи за образование повишава качеството на образованието“ [4, с. 288-295]. 

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.  

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, подкрепяни от своите 

наставници (ментори).  
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СОЦИАЛНА РАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА 

СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В СФЕРАТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО 

 

Лора М. Рашкова 

 

SOCIAL WORK AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE SOCIAL 

WORKER IN THE FIELD OF CHILD PROTECTION 

 

Lora M. Rashkova 

 

 

ABSTRACT: The article examines the social work and professional activity of a 

social worker in the field of child protection. Social work is a profession that includes 

professional guidance, counseling and solving social problems of the individual in 

order to increase his individual security. The reform in our country in the field of child 

protection is aimed at creating conditions for raising each child in a family 

environment, reducing the share of children in specialized institutions and creating 

mechanisms and systems to ensure the provision of quality care and services for 

children, temporarily or permanently separated from their biological families. 

 

KEYWORDS: social work, professional activity, social worker, protection, child. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В България усилията, които се полагат през последните десетилетия за 

осигуряване на здравословно и пълноценно детство и за защита на децата от 

вреди, са забележителни. Българското законодателството е актуализирано в 

съответствие с международните стандарти. Разработени са и се прилагат 

политики в редица области, по-специално за преход от държавноориентиран 

модел за настаняване на деца без родителска грижа в институции към интеграция 

в общността (деинституционализация), а също и редица програми за закрила на 

детето, включващи и защита срещу насилие. 

„Социалната работа е професия, която включва професионално насочване, 

консултиране и решаване на социални проблеми на индивида с цел повишаване 

на индивидуалната му сигурност. Тя е насочена към подпомагане на хората да 

получат подходящи социални услуги и социални помощи, към даването на съвет 

и закрила, към подпомагането на общности и групи в решаването на социални 

проблеми и конфликти на личностно ниво и реализиране на промяна, 

представляваща по-добра взаимна адаптация в личностен и социален план“ [5, 

с.5]. 

С включването на социалните дейности в различни позиции в 

Националната класификация на професиите в България обществената 

идентификация на социалните работници се признава. Те са класифицирани в 

няколко групи професионални направления: 
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- първо, към ръководните служители в центровете на социални грижи и 

социалните заведения на бюджетна издръжка с код 1155; 

- второ, към клас 2, т. н. “аналитични специалисти“ в областта на 

обществените науки –  

„аналитични специалисти по социални дейности“. Това са лицата, заети с 

интелектуален труд, които анализират, дават решения на основни проблеми, 

разработват концепции с код 2445; 

- трето, към приложните специалисти клас 3 – „Приложни специалисти по 

социални дейности“ с код 3641 – това са лицата, които изпълняват определени 

предписания и инструкции по създадените технологии, нововъведения, 

методики, изпълняват услуги, свързани със социални грижи. 

- четвърто, към помощния персонал клас 4; 

- пето, обслужващ персонал клас 5.  

С изследването на проблемите на професионалната идентичност в 

международен мащаб е известно проучването на Съвета на Европа, посветено на 

единството на образованието и практиката по социална работа и реализацията на 

кадрите в страните на Европейската общност. То констатира, че в международен 

мащаб повечето от практикуващите социални работници са без адекватно 

образование, като същевременно, завършилите образованието си социални 

работници, нямат възможност да започнат работа, съответстваща с 

професионалната им подготовка [6, с. 11 – 12]. 

От самото начало на институционализацията на социалната работа, 

проблемът с научното определение за професионалната социална работа се 

намира в центъра на вниманието на социолозите, политиците, а също и на самите 

социални работници, заети с оказването на социални услуги. 

 „Социалната работа е професионална дейност, насочена към 

хармонизирането на личностните и обществените отношения чрез оказване на 

помощ на отделни индивиди, групи, хора и общности, които изпитват 

затруднения в социалното си функциониране, чрез защита, поддръжка, корекции 

и рехабилитация, а също и чрез изменение или реформиране на отделните 

елементи на социалната система“ [3, с. 16 – 17]. 

Професията „Социален работник“ е дълбоко хуманна. Необходимостта от 

нея възниква от сложната социална среда и от затрудненията на отделните 

членове на обществото да се адаптират към социалния живот. Основното 

предназначение на професията е да подпомага хората с проблеми в 

приспособяването към обществото да създадат или възстановят своя личен и 

социален статус. 

В съвремието социалната работа запазва като свой водещ принцип 

милосърдието, но го адресира не само към болния човек, а към човека, който има 

проблеми в общуването и приспособяването към обществото. Социалната работа 

обхваща в наши дни комплекс от дейности с икономически, педагогически, 

медицински, социален и правов характер, чрез които се подпомага личността, 

изпаднала в подобно затруднение [7, с.234]. 

Като управленска дейност при социалните системи управлението има 

следните характерни черти: вид на въздействие на един субект на управление 
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върху обект на управление; насоченост; активност; творческа и съзнателна 

дейност; престиж [12, с.24]. 

Системата за закрила на детето в Република България се създава по силата 

на приетия през 2000 г. Закон за закрила на детето. Този изключително важен 

процес стартира почти десет години, след като България ратифицира 

Конвенцията на ООН за правата на детето.  

Конвенцията на ООН за правата на детето е ратифицирана с решение на 

Великото народно събрание от 11.04.1991 г., в сила от 3.07.1991 г. Така страната 

ни се нарежда сред първите държави, които я подписват, и то без резерви. В 

изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето и на основание чл. 5, 

ал. 4 от Конституцията на Република България, Конвенцията става част от 

вътрешното право на страната.  

Влизането в сила на Конвенцията е белязано с историческия български 

преход. Като страна по Конвенцията, Република България поема задължението 

да съдейства за защита и насърчаване на основните права на детето – на живот, 

на име и гражданство, да не бъде разделяно от родителите си, да бъде активен 

участник в собственото си развитие, да изразява свободно мнението си, което да 

бъде отчитано при вземане на решения, отнасящи се до неговия живот, защита от 

насилие и от липса на грижи [1, с.100]. 

Националната стратегията за детето 2019 – 2030 г. развива заложеното 

в приоритети на Правителствената програма 2017-2021 г., а именно: 

гарантиране на правата на всички деца и осигуряване на равен достъп до 

качествени социални услуги и деинституционализация. Стратегията е 

продължение на Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. и взема 

предвид последващата оценка на въздействието на този документ [10, с.4]. 

При осъществяване на дейностите по закрила на детето, Законът за закрила 

на детето урежда правата, принципите и мерките за закрила на детето, органите 

на държавата и общините и тяхното взаимодействие, както и участието на 

юридически лица и физически лица в такива дейности. Държавата защитава и 

гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот за 

всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, 

здравословното и психическото състояние, като осигурява на всички подходяща 

икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и 

сигурност [2]. 

Дете по смисъла на Закона за закрила на детето е всяко физическо лице до 

навършването на 18 години [2]. 

Основният принцип, залегнал в специални закони и подзаконови 

нормативни актове, е ангажиментът на държавата да защитава и гарантира 

основните права на детето във всички сфери на обществения живот, като 

предвижда и осъществява мерки за закрила на правата на детето.  

Закрилата на детето е система от законодателни, административни и други 

мерки за гарантиране правата на всяко дете. Един от приоритетите на системата 

за закрила на детето е осигуряването на правото на детето да живее със своите 

родители Усилията са насочени към подобряване на уменията за родителство и 

промяна на отношението към детето.  



435 

 

Компетентните органи за закрила на детето в своята работа се стремят към 

осигуряване на условия за спазване правата на децата, защита на най-добрия им 

интерес и осигуряване на подкрепа на децата и семействата.  

С международните стандарти в областта на правата на децата 

кореспондира и българското законодателство в областта на закрилата на детето и 

залегналият в него принцип на предотвратяване на изоставянето на деца и 

настаняването им в специализирани институции само в краен случай. Неразделна 

част от прилагането на този принцип е оказването на подкрепа на родителите, 

когато имат затруднения да полагат грижи за децата си.  

Органите за закрила на детето на местно ниво полагат целенасочени 

усилия за превенция на изоставянето и реинтеграция на деца, като освен 

социално-психологическа подкрепа се предоставя и финансова помощ, която е 

част от работата по превенция, реинтеграция и настаняване при близки и 

роднини или в приемно семейство.  

Индивидуалният подход при работата по всеки случай е изключително 

важен и  е обвързан със специфичните потребности на детето. От съществено 

значение за гарантирането на правата и интересите на децата е, че настаняването 

извън семейството включително и в специализирана институция се извършва от 

съда. 

Специализирани органи за закрила на детето са председателят на 

Държавната агенция за закрила на детето и дирекции „Социално подпомагане“ 

към Агенцията за социално подпомагане. Дирекция „Социално подпомагане” е 

орган за закрила на детето на местно ниво, към който функционира отдел 

„Закрила на детето“ (ОЗД). Социалните работници от отдел „Закрила на детето“ 

предприемат мерки за закрила по отношение на децата в риск. 

Другите органи за закрила на детето са: министърът на труда и социалната 

политика, министърът на вътрешните работи, министърът на образованието и 

науката, министърът на правосъдието, министърът на външните работи, 

министърът на културата, министърът на здравеопазването и кметовете на 

общини [13]. 

Според Б. Илиева в нашата страна дейностите на социалните работници от 

Дирекция „Социално подпомагане” се определят от Устройствения правилник на 

Агенцията за социално подпомагане. Тези дейности са предназначени за всички 

служители от отдел „Социална защита”, отдел „Закрила на детето” и отдел „Хора 

с увреждане и социални услуги”, които провеждат държавната политика в 

областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и 

социалната интеграция на хората с увреждания на територията на съответните 

общини.  

Съществена разлика се наблюдава в областите на дейност, описани в 

длъжностната характеристика на социалния работник от отдела за закрила на 

детето. Според нея работата му е в следните три области: „Пряка работа с деца и 

семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и 

приемни грижи; партньорство с други институции и организации по проблеми, 

свързани със закрилата на децата; проучване на нуждите и планиране на 

развитие на социални услуги за деца и семейства” [4, с.152]. 
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С Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето се уреждат 

условията и редът за прилагане на мерките за закрила на детето, предоставяне на 

финансови помощи и контрол за спазване правата на детето. 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето разработва 

всяка година проект на Национална програма за закрила на детето, която 

съвместно с министъра на труда и социалната политика предлага на 

Министерския съвет. 

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето изготвя и 

ежегоден доклад за изпълнение на Националната програма за закрила на детето, 

който се внася в Министерския съвет от министъра на труда и социалната 

политика. 

Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция 

"Социално подпомагане" изготвената от комисията по Закона за закрила на 

детето общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на 

децата и техните семейства в общината. 

Закрила на дете се предоставя след оценка на постъпил сигнал в дирекция 

"Социално подпомагане".  Сигналът може да бъде подаден от самото дете, 

родителите, физически лица, държавни органи или други юридически лица. 

Сигналът може да постъпи в дирекция "Социално подпомагане" писмено, 

устно или чрез активно набиране на информация от социалните работници в 

дирекцията. Активно набиране на информация се осъществява чрез проучване 

състоянието на децата и семействата в общината. 

Социалният работник извършва проучване и оценка на сигнала, като 

събира необходимата информация от семейството, детето, училището, детската 

ясла и градина, роднини, близки, съседи, друга дирекция "Социално 

подпомагане", личен лекар и от други източници при необходимост. 

След извършване на проучване и оценка на сигнала и при установяване на 

риск за детето социалният работник открива случай. 

Оценката на случая включва оценяване на потребностите на детето, на 

родителския потенциал, на риска/рисковете за детето, както и на наличните 

ресурси за справяне. Въз основа на направената оценка социалният работник 

изготвя доклад по образец. 

Въз основа на направената оценка на случая социалният работник изготвя 

и план за действие по образец, който включва дългосрочна цел и краткосрочни 

цели, дейности за тяхното постигане и мерки за закрила. 

Планът за действие се съгласува с родителите на детето, с настойника, с 

попечителя или с лицето, полагащо грижи за детето, както и със самото дете в 

съответствие с възрастта и степента му на развитие, ако това не противоречи на 

интересите на детето и не нарушава правата му. 

Социалният работник организира периодично срещи за преглед и 

актуализиране на оценката и изпълнението на плана за действие с всички 

заинтересувани страни. Той  открива досие на детето, в което се прилагат 

събраните по случая информация, документи и формуляри. 
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Целта на мерките за закрила в семейна среда е да бъдат подпомогнати 

детето и семейството в зависимост от възможностите за отглеждане и възпитание 

на детето. 

Мерките, предвидени в Закона за закрила на детето, се прилагат съгласно 

изготвения план за действие. Те могат да се осъществят и чрез социални услуги. 

Директорът на дирекция "Социално подпомагане" издава задължително 

предписание при отказ за сътрудничество от страна на родителя, настойника или 

попечителя или на лицето, което полага грижи за детето, по предложение на 

социалния работник, водещ случая. Задължителното предписание може да се 

обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс [11]. 

Всяко дете има свое собствено минало, което често може да бъде 

травматично. Би било фатално да се забрави това само чрез смяна на социалното 

му обкръжение. Точно травматизираните деца с много разрушени връзки, 

ограничени социални компетенции и дефицити в развитието означават за една 

семейна система едно извънредно натоварване. Познаването на тези процеси и 

техните причини улеснява педагозите да реагират уместно и да се справят с тях. 

Старите разрушителни и пречещи на развитието модели на 

взаимоотношения, които детето е усвоило в родното си семейство, 

„професионалното“ семейство първо трябва да се научи да ги разбира и приема. 

Това е един дълъг и силно натоварващ процес. 

Социално-педагогическите специалисти могат въз основа на техните 

знания и техните по-точни познания да преценят кои цели са реалистични за 

развитието на съответното дете. 

За да може да се реконструират индивидуалните житейски опити на 

децата, се изискват съответни педагогически знания и професионални стратегии 

[8, с.72 – 73]. 

Р. Михайлова [9, с.5] сочи, че основните фактори, които обуславят 

настаняването на децата от семейства в неравностойно социално положение в 

специализирани институции, са трудностите, които те срещат при отглеждането 

им (икономически, психологически, социални), съчетани с липсата на 

достатъчно алтернативни на институционалната грижа услуги. Основните 

рискове, на които са подложени децата в тези семейства, са свързани с 

качеството на живот, климата в семейството и достъпа на децата до образование. 

Политиката на държавата е насочена към създаване на алтернативни грижи 

за деца, изключващи настаняването им в институция. Тя е насочена главно към:  

- развиване на алтернативна семейна грижа за деца, които не могат да 

живеят с биологичните си родители; 

- нов тип грижа в специализирани институции за деца. 

Наред с усилията да се осигури правото на всяко дете да бъде отглеждано 

от родителите си, реформата в областта на закрилата на децата е насочена към 

създаване на условия за отглеждане на всяко дете в семейна среда, намаляване 

дела на децата в специализирани институции и създаване на механизми и 

системи, които да гарантират предлагането на качествени грижи и услуги за 

децата, временно или постоянно отделени от своите биологични семейства. В 
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процеса на присъединяване постигнатите резултати бяха признати и от 

Европейската комисия в редовните доклади за напредъка на страната ни. 

 

В заключение може да се обобщи, че социалната работа е професионална 

дейност, насочена към хармонизирането на личностните и обществените 

отношения чрез оказване на помощ на отделни индивиди, групи, хора и 

общности, които изпитват затруднения в социалното си функциониране, чрез 

защита, поддръжка, корекции и рехабилитация, а също и чрез изменение или 

реформиране на отделните елементи на социалната система. Държавата защитава 

и гарантира основните права на детето във всички сфери на обществения живот 

за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, 

здравословно и психическо състояние, като осигурява на всички подходяща 

икономическа, социална и културна среда, образование, свобода на възгледите и 

сигурност. Реформата в областта на закрилата на децата е насочена към 

създаване на условия за отглеждане на всяко дете в семейна среда, намаляване 

дела на децата в специализирани институции и създаване на механизми и 

системи, които да гарантират предлагането на качествени грижи и услуги за 

децата, временно или постоянно отделени от своите биологични семейства 
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СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО КАТО СОЦИАЛНА 

ДЕЙНОСТ 
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NATURE AND SIGNIFICANCE OF GOVERNANCE AS A SOCIAL 

ACTIVITY 

 

Lora M. Rashkova 

 

ABSTRACT: The article presents current issues related to the management of 

social organizations. In the last decades of the development of society, social 

management has occupied a leading and defining place in the life of society and the 

state. The chosen methods, principles and styles of management are of great 

importance for the realization of the goals set before the social organization. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Ролята на управлението в социалните дейности е актуален и обществено 

значим проблем. Управлението е свързано с постигане на целите на социалната 

система (организация) в условията на променящата се околна среда и ефективно 

използване на ограничените ресурси. 

Организацията е социален феномен. Съществуват различни социални 

обединения, без които е немислимо функционирането на човешкото общество [2, 

с.12]. 

Социалните организации са йерархично структурирани и ефикасно 

изградени. Те са относително обособени „микрообщества“ и често с „генетични 

кодове“, които не се различават съществено от тези на обществото. Принадлежат 

към онези явления на заобикалящия свят, в които непосредствено участваме. 

Семейството и държавата, в които живеем, фирмата, в която работим, театърът, 

който посещаваме, синдикатите, в които членуваме – всички те са социални 

организации, поради което може да се заключи, че съвременното общество, в 

което живеем, е общество на организациите [2, с.13]. 

Социалната дейност е начинът, по който се реализира социалната 

политика на държавата. Тя е такъв вид човешка дейност, която се основава на 

съответния вид законодателство (социално и друго) и се изпълнява в съответните 

социални структури по повод на решаването на социални проблеми на лица, 

групи и общности на населението. Социалните дейности, които съпътстват 

съответните направления на социалната политика, могат да се изпълняват 

превантивно, да са насочени към настоящия момент или към бъдещи рискови 

ситуации (болест, безработица, старост и други). Социалните дейности се 

извършват на различни йерархични равнища от държавни, частни, нестопански 
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организации, от отделни лица или сдружения на граждани и са с различна 

продължителност. Те могат да се разглеждат в практически, нормотворчески или 

изследователски план [5, с.105]. 

Управлението на социалните дейности предполага такъв начин на 

въздействие върху тях, който да ги постави в съответствие с изискванията на 

социалната политика и на обективните обществени закони. Т. е. това управление 

позволява социалната политика да изпълнява своята регулираща роля по 

отношение на съществуващите социални неравенства, политиката на доходите, 

заетостта, социалната сигурност, труда и условията на труд и др. [2, с.23]. 

Науките за управлението на човешката дейност са синтез от разнообразни 

знания, постановки, теории и възгледи. В областта на философията, 

психологията, педагогиката и другите социални науки са налице множество 

цялостни определения за феномена „управление“. 

Според L. Gray „управлението е процес на планиране, организация, 

мотивация и контрол, необходими за това да се формулират и достигнат целите 

на организацията. Управлението е особен вид социална дейност, която превръща 

неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и производителна група“ [3, 

с.15]. 

В основата на управлението стоят мотивацията, стимулирането и 

ценностната ориентация на членовете на трудовия колектив, група и екип, 

различни форми на общуване в организацията, изграждането, формирането 

и развитието на нормативно-оценъчна система на ръководители и 

подчинени, на специалисти и обикновени производственици, познаването на 

междуличностните, междугруповите и колективните конфликти и тяхното 

ефикасно управление и разрешаване. 

Управлението се характеризира с няколко водещи признака: 

- целенасоченост – процес на системни и взаимосвързани действия за 

постигане на строго определена и предварително планирана цел; 

- привеждане на системата в едно състояние; 

- възможност за постигане на максимален ефект от работата на системата; 

- вземане на решение [3, с.17]. 

Мениджърът не е само специалист в определена професионална област – 

лекар, икономист, банкер, инженер, образователен деец. Той изпълнява 

ръководни дейности, за които са необходими допълнителни професионални 

качества:  в сферата на политическия мениджмънт; на организационното 

лидерство (да умее да организира и вдъхновява хората, да променя статуквото в 

групата); на изпълнителния мениджмънт (да мотивира, убеждава и ръководи 

членовете на групата, екипа, организацията) [3, с.34]. 

Социалният мениджмънт заема водещо и определящо място в живота на 

социума и държавата през последните десетилетия от развитието на обществото. 

Той обаче е в пряка зависимост от развитието на икономиката, принципите на 

разпределение на благата и е свързан с политиката и социалното благополучие на 

трудещите се и неработещите по една или друга причини слоеве от населението 

[3, с.101]. 
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Според С. Рускова [7, с.5] „управлението е социален феномен, който 

възниква в момента, когато хората започват да се събират на групи, за да 

организират дейността си, с цел получаване на по-висока ефективност. Тези 

групи са ръководени доброволно от водач“. 

Под управление е прието да се разбира дейността, осигуряваща 

планомерно и целенасочено взаимодействие с обекта на управлението. В 

зависимост от институцията, в която се изпълнява управлението като дейност – 

обектът  на управлението е представен от един или друг вид дейност. 

Управлението винаги се упражнява в една или друга социална организация – 

училище, институт, завод и други. Особен обект на управление е дейността на 

хората, обединени от колективния труд [1, с.7]. 

Теорията на организацията и управлението е сравнително нова. 

Първоначалните разработки в тази област датират от края на XIX и началото на 

XX век. Те се появяват като отговор на потребностите на промишлената 

практика и стремежа към по-големи печалби.  

В областта на организацията и управлението от първите американски 

изследователи най-известен е Фр. Тейлър (1856 – 1915). Той пръв доказва, че в 

тази област са приложими точните методи на научното изследване. Фр. Тейлър 

провежда интересни експерименти за организация на производството, някои от 

които са с подчертан психо-физиологичен характер. В резултат на това успява да 

получи четирикратно повишение на производителността на труда и с около 60% 

подобряване качеството на работата. Експериментите включват цялостен план за 

организиране на работата във фабриката, използване на оптимални оръдия на 

труда (например сменя вида на машините, материалите), намаляване на работния 

ден, въвеждане на две почивки в работния ден, включване на разходка, 

заплащане според изпълнението на задачата (на акорд, а не надница) и други. 

Разработените от него и сътрудниците му качествено нови принципи за 

управлението са валидни и днес. Акцентите се поставят върху повишаване на 

индивидуалната производителност на труда, оптимизация на контролните и 

организационни функции на администрацията [1, с.15 – 16]. 

Според специалисти по мениджмънт, управлението на организацията се 

изразява в целенасочено въздействие върху нейната система, с цел привеждането 

и в желаното състояние, заедно със съответните параметри. Различават се два 

основни вида управление: социално и стопанско.  

Мениджмънтът на социалните организации и мениджмънтът на 

социалната дейност в стопанските организации се включват в социалния 

мениджмънт.  

Обект на социалния мениджмънт са различните по социално положение 

лица и социални групи и възникващите отношения по повод производството, 

разпределението, обмяната и потреблението на социални продукти. 

Субект на социалния мениджмънт е цялата институционална система на 

страната на различни равнища на управление – национално, регионално, 

отраслово, организационно (фирмено), международно – държавни институции 

(законодателна, съдебна и изпълнителна власт), общински съвети и кметства, 
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неправителствени организации (синдикати, съюзи, фондации, сдружения и 

други) [8, с. 24]. 

Социалното управление е управление на социалните отношения. 

Социалното управление визира преди всичко отношенията между хората, затова 

не е възможно неговото осъществяване  без познания в различни научни области: 

психология, право, икономика, педагогика и други [6, с. 149]. 

При анализа на управлението на социалните организации се 

очертават четири основни функции: планиране, организиране, мотивиране и 

контрол. 

Планирането е основна функция на управлението. Чрез нея се формира 

стратегията на осъществяване на управленските взаимоотношения. 

Организирането като функция на управлението обхваща система от 

дейности, които са насочени към структуриране на новосъздадената институция, 

формиране на взаимоотношения и взаимодействие между елементите на 

институцията и установяване на динамично равновесие със средата. 

Мотивирането като функция на управлението определя поведението на 

личността, нейните постъпки. Определя общуването, реализирането и  

активността на личността. Мотивирането е свързано с използване на система от 

дейности – икономически, организационно-педагогически, психологически, и 

други с цел да се стимулира професионалната активност на хората в 

организацията. Една от главните функции на ръководителя е да се познават и 

изследват мотивите за труд и активност, тяхното съдържание и динамика, 

механизмите за тяхното формиране. 

Контролът като функция на управлението е система от аналитични и 

оценъчни дейности, чрез които се установяват резултатите от реализирането на 

целите на организацията. Създават се условия при необходимост да се внасят 

изменения или правят корекции в дейноста. Във функционално отношение 

контролът обхваща всички етапи на дейността: подготовката, реализацията и 

постигнатите резултати [1, с.46 – 53]. 

За осъществяване на целите, поставени пред социалната организация, от 

голямо значение са избраните методи, принципите и стиловете на управление. 

Стилът на управление е преди всичко комплекс от способи и начини за 

въздействие върху групата ръководени хора, с оглед осъществяване на 

целите, поставени пред организацията за управление. Това въздействие от 

страна на ръководителя върху подчинените му се осъществява в определен 

културен, политически и социален контекст. 

Още през 30-те години на XX век американският психолог К. Левин 

определя три типа управленски стилове: автократичен, демократичен и 

пасивен. 

При автократичния стил ръководителят автократ издава разпореждания 

и твърдо държи да се изпълняват, определя какво да работят другите, без да 

вземе под внимание тяхното мнение, поддържа строги дистанции във 

взаимоотношенията си с подчинените, сам установява наказания и награди.    

При демократичния стил на управление ръководителят демократ разбира 

добре ролята си на координатор на дейността на хората в институцията, умее да 
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делегира своите права и да ги разпределя. Той цени високо мнението на хората, 

които ръководи, и при оценка на дейността им използва определени критерии. 

Пасивният стил се отличава с ненамеса на ръководителя в работата на 

групата. Този стил е известен още като либерален. Ръководителят либерал е 

неспособен да упражнява конкретна власт и контрол над своите подчинени, не 

може да координира дейността им. Той избягва да оценява подчинените си, 

независимо дали оценката е положителна или отрицателна.   

Приетият стил на ръководството изразява общото предпочитание към един 

или няколко начина за справяне с проблемите. Отнася се до обичайната употреба 

на определен клас от стратегии на управление [1, с. 39 – 40]. 

Като пример за организация и управление в държавна структура може да се 

разгледа Агенция по заетостта. 

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на 

труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по 

насърчаване на заетостта, като изпълнява функции, свързани със 

защитата на пазара на труда, професионалното ориентиране, обучението 

на възрастни и извършването на посреднически услуги по заетостта. 

Агенция по заетостта осъществява своята дейност съгласно Закона за 

насърчаване на заетостта, Правилника за неговото прилагане, Устройствения 

правилник за дейността на Агенция по заетостта и други нормативни актове. 

Основните функции на Агенцията по заетостта са: 

- регистриране на свободните работни места и на лицата, активно търсещи 

работа; 

- посреднически услуги за осигуряване на заетост; 

- съвместно участие с общините и работодателите в разработването на 

общополезни за общината и държавата дейности; 

- участие в разработването и реализацията на програми и мерки за заетост 

и обучение, насочени към точно определени групи от безработни лица, които по 

различни причини са по-трудно приспособими на пазара на труда; 

- изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или 

организации, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното 

обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от 

предприсъединителните фондове на Европейския съюз или от други 

международни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси); 

- защита и запазване на заетостта; 

- организиране на квалификационно и мотивационно обучение за 

безработни и заети лица; 

- посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и на 

чужденци в България; 

- анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и 

прогнозиране на евентуалните промени в него.  

С Устройствен правилник на Агенцията по заетостта се уреждат 

дейността, структурата, организацията на работа и числеността на персонала, 

броят и териториалният обхват на поделенията на Агенцията по заетостта. 

Управление на Агенцията по заетостта 
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Агенцията по заетостта се ръководи и представлява от изпълнителен 

директор. В своята дейност изпълнителният директор на Агенцията по заетостта 

се подпомага от Съвет към изпълнителния директор, състоящ се от по двама 

представители на национално представeните организации на работодателите и на 

работниците и служителите. 

В дейността си изпълнителният директор се подпомага и от двама 

заместник изпълнителни директори. 

Административното ръководство на Агенцията се осъществява от главен 

секретар. 

Структура на Агенцията по заетостта 

На пряко подчинение на изпълнителния директор са служителят по 

сигурността на информацията и финансовите контрольори. 

Администрацията на Агенцията по заетостта на централно ниво е 

организирана в 9 дирекции, структурирани в обща администрация и 

специализирана администрация и дирекция “Вътрешен одит”, която е на пряко 

подчинение на изпълнителния директор. Две от дирекциите в специализираната 

администрация са със статут на главна дирекция. 

Дирекциите “Регионална служба по заетостта” и ”Бюро по труда” са 

териториални поделения на Агенцията по заетостта към Главна дирекция 

“Услуги по заетостта”. 

С цел да се улесни обслужването на търсещите работа лица и 

работодателите към по-голяма част от дирекциите “Бюро по труда” са разкрити 

146 филиала и 399 изнесени услуги – изнесени работни места и мобилни бюра по 

труда [9]. 
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Изпълнителен директор 

Главен 

секретар 

Заместник     изпълнителен 

директор 

Заместник изпълнителен 

директор 

Съвет към изпълнителния 

директор 

Дирекция 

„Вътрешен 

одит” 

Звено  „Сигурност на 

информацията и отбранително-

мобилизационна подготовка” 

Финансови 

контрольори 

Специализирана администрация Обща администрация 

Дирекция „Човешки ресурси и 

връзки с обществеността” 

Дирекция „Финансово – счетоводни  

дейности” 

Дирекция „Правно и 

административно обслужване” 

Дирекция „Управление на 

собствеността и информационно-

техническо осигуряване” 

Главна дирекция  „Услуги по 

заетостта”  с териториални 

поделения* 

Главна дирекция „Европейски 

фондове и международни проекти” 

Дирекция „Международна трудова 

миграция и посредничество” 

Дирекция „Анализи, наблюдение и 

планиране” 

Териториални поделения към ГД „УЗ”: 
  
9 Дирекции „Регионална служба по 
заетостта” 
107 Дирекции „Бюро по труда” 

146 филиали към Дирекции „Бюро по труда” 

Дирекция „Координация и 

контрол” 
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Управлението на дейностите по насърчаване на заетостта е целенасочено 

въздействие върху проблемите на безработните лица с оглед на тяхното 

ограничаване или решаване в съответствие с насоките на избраната социална 

политика. Начинът на въздействие се осъществява чрез прилагането на 

определени мерки: посреднически, информационни, психологически, правни [4, 

с. 195].  

 

В заключение може да се обобщи, че управлението е процес, свързан с 

постигане на целите на социалната система (организация) в условията на 

променящата се околна среда и ефективно използване на ограничените ресурси. 

За осъществяване на целите, поставени пред социалната организация, от голямо 

значение са избраните методи, принципите и стиловете на управление. Целта на 

управлението на дейностите по насърчаване на заетостта е да се осигури 

изпълнението на такива активни и пасивни мерки, които в съответствие с 

избраната социална политика в най-голяма степен да задоволят променливите 

интереси и потребности на пазара на труда. 
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РОЛЯ НА ИЗКУСТВОТО В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЦЯЛОСТНОСТ НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Люба Ат. Златкова 

 

ART AND CONSEPTION OF EDUCATIONAL ENIRETY 

 

Liuba A. Zlatkova 

 

ABSTRACT: The report presents some educational problems and offers 

solutions to address them. As very topical and necessary, the question of educational 

integrity and the arts is mentioned as a means of implementing it. In different periods 

of children's development, the arts play an important role in getting to know the world, 

in mastering emotions, in understanding the connections between the elements of an 

object, as well as the principles of its functioning. 

 

KEY WORDS: entirety, epoch, stile. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-157/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Времето, в което живеем, е време на бързи промени. Тези промени оказват 

влияние върху живота, променят възприятията за света, създават нови ценности, 

различна култура – материална и духовна. Цивилизацията оказва голямо влияние 

върху развитието и възпитанието на младите хора, на децата ни, върху тези, 

които ще градят и продължават пътя ни напред. Децата днес са различни от 

децата вчера и техните потребности, техният начин на приемане на света изисква 

използването на нови методи и средства, с чиято помощ могат да намерят себе си 

и своето място в живота. Начините и средствата за тяхното развитие е 

необходимо да бъдат насочени към възприемане на света в неговата цялостност и 

към намиране на причините за процесите и явленията, които го изграждат. В това 

търсене на най-добрите начини за взаимодействие с детето вземат участие и 

родителите, и учителите, и обществото. Традиционните начини за поднасяне на 

информация в новообменящата се образователна система в България не са 

идентификатор на резултатност. Пред очите ни растат поколения, които не 

„виждат“ и не „чуват“, не разбират какво и защо се случва, не разбират 

информацията, която получават, и не правят връзки между познатите от училище 

елементи на различните науки и изкуствата. Това създава невъзможност за 

адекватна реакция и действия в живота, прави голяма част от младите хора 

непригодни за решаване на елементарни житейски въпроси. 

Тази ситуация налага различен поглед върху възпитанието въобще и 

изисква от педагозите търсене на повече практически средства за поставяне на 

децата в ситуация да търсят и откриват сами света, да вземат творчески решения, 

което да доведе до едно продължаващо през целия им съзнателен живот желание 
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за учене. Само по този начин е възможно да създадат личности, отговорни за 

себе си и света, в който живеят.   

Детето възприема света така, както го вижда – с цветове, нюанси, звуци и 

форми, дишащ и живеещ с неговия ритъм. Този свят в съзнанието му е неделимо 

цяло и въздейства на сетивата и психиката в зависимост от различни фактори – 

възрастов етап, семейна среда, социална и културна ангажираност, приятели и 

др. Психичното развитие на човек се изразява чрез проявата на определени 

възможности в даден период от време. Промените в психичното развитие са 

обусловени от редица фактори. В психолого-педагогическото пространство са 

навлезли различни теории, посветени на детското развитие. От анализа им става 

ясно, че човешкият живот е комплексен феномен, който се влияе от биологични, 

социални, културни и индивидуални условия. Това е дало основание да се 

раздели детството на периоди във времеви интервали, които очертават границите 

между тях.   Възрастовата периодизация в теорията на Ж. Пиаже е конструирана 

съобразно когнитивното развитие на детето и по-конкретно появата на 

конкретните и формални операции като нови психични конструкти в развитието 

на мисленето като познавателен процес. Ако се сравнят периодизациите в 

класическите теории, ще се установи, че границите между отделните възрастови 

периоди по отношение на   промяната в психиката често съвпадат [1]. 

Условно човешкото развитие може да се раздели на седемгодишни 

периоди, което е залегнало и в степените на училищно образование. Редица 

автори в своите изследвания отчитат тези периоди като основни за разбирането 

на поведението на детето и отношенията му с външния свят (Ж. Пиаже, Е. 

Ериксън, М. Монтесори, Р. Щайнер, М. Казиник и др.). Тези периоди са свързани  

и с психическите, физическите и емоционални промени на младия човек. 

Познавайки тези периоди, възрастният – родител или учител, би могъл да се 

стреми да помага и насърчава детето, без да изисква от него да прави неща, които 

не са характерни и достъпни за съответната възраст.  

Ранната интелектуализация, към която обществото ни се стреми, е вредна 

за детето и не само не му помага, но го и лишава от основни  за настоящия 

момент емоционални стимули.  

В първия период – до 7 г., детето се развива най-интензивно физически, 

става стабилно, опознава света играейки и правейки в семейството и детските 

заведения, и е подготвено  за досега с науката. Това е периодът, в който то 

възприема света буквално, има предметно-образно мислене. С тръгването на 

училище детето усвоява информация, която стимулира когнитивното му 

развитие. Доминира авторитетът на педагога в сравнение с авторитета на друг 

възрастен. Това е времето от 7 до 13 – 14 години, когато  се засилва 

проявлението и развитието на емоционалната сфера, на абстрактното мислене. 

В този период е необходимо най-много детето да се занимава с изкуство, за да се 

подпомогне развитието и на двете мозъчни полукълба, да се даде възможност за 

правене на връзки между явленията, за търсене на аналогии,  да се вземат 

решения и се правят умозаключения на базата на наблюдения, да се развива 

въображението, без което не е възможна нито една човешка дейност. 

Заниманията с изкуството подпомагат цялостното възприемане не без  помощта 
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на играта, активизират ученето чрез правене, подпомагат откривателството. Те са 

път за по-нататъшно търсене и анализиране на елементи и свойства на обекта и 

създаване на собствена представа (преценка) за явления, хора, събития.  

За цялостност в образованието и възпитанието на децата започва да се 

говори още от началото на 20 в. до края на Първата световна война (1900 – 1920), 

като това е в синхрон с образователните традиции още от времето на 

Възраждането. Целта на обучението в първоначалното училище е свързана с 

"поставянето на основите на цялостното и хармонично развитие на децата.", като 

по този начин се повишават изискванията към личностното им развитие. В този 

период на български език за първи път се появяват и класиците Коменски – 

"Велика дидактика", Песталоци – "Как Гертруда учи децата си" и "Лебедова 

песен", Русо – "Емил или за възпитанието", Джон Лок – "Мисли за 

възпитанието".  През 30-те години на 20 в. в българското училище навлизат 

идеите за национално възпитание, под влияние на доминиращите идеи в Европа, 

както и на  идеите, идващи от реформиращите се страни  и най-вече от Германия 

и Италия. 

Идеите за цялостност в образованието намират привърженици в лицето на 

редица български педагози (Д. Кацаров, Д. Правдолюбов, Хр. Николов и др.), 

които под влияние на реформаторската педагогика и чуждестранния опит правят 

опити за прилагане на целодневно обучение в България [2]. 

Въпросът за цялостно образоване се поставя отново през 80-те години на 

миналия век в противовес на традиционното фрагментаризирано образование. 

Цялостното обучение е фокусирано върху взаимовръзките между опита 

(личностен и колективен) и реалността. В този процес ученикът е активен и 

критичен участник. Отношенията между всички участници в него са отношения 

на сътрудничество, подкрепа и взаимно уважение [2]. 

 Образованието в цялостност е насочено към общо развитие на човека. В 

основата му стои извеждането на потенциала на детето да възприема и преценява 

това, което му прави най-силно впечатление, да оцени възприятията на 

останалите и да успее да обедини двете категории така, че да получи цялостен 

образ на възприеманото явление. Цялостното образование е насочено към 

развитие на всички възможни способности на човека, към повишаване на 

духовните, когнитивните, психомоторните, езиковите, физически, социално-

емоционални умения и по този начин да се създадат компетенции в областта, 

която е най-значима за него. 

В тази образователна цялостност изкуството играе особено важна роля. 

Неслучайно повечето от днес възраждащите се методи и школи за възпитание 

като Системата на М. Монтесори, Валдорфската педагогика на Р. Щайнер, Реджо 

педагогиката (за ранна детска възраст), философията на Л. Бърнстейн и неговото 

Учене чрез изкуство (Artful learning), както и Училище „Седемте ключа“ на М. 

Казиник поставят в основите на образованието изкуствата и произтичащите от 

тях връзки с материалния свят. В основата на всички посочени системи за 

възпитание е залегнала концепцията за Седемте свободни изкуства, разделени на 

тривиум и квадривиум. Квадривиумът, наречен също и кралско изкуство, е 
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съставен от аритметика, музика, геометрия и астрономия и е висша степен в 

овладяване на основите на науката и познанието за света.  

Във възрастта на най-усилено развитие – физическо и емоционално, между 

3 – 7 г. и 7 – 14 г. изкуството е мотиватор, изразител на несъзнаваното, 

несподеляемото. Чрез изкуствата детето показва качества, развива психическа 

устойчивост, контактува със света и изразява себе си. В много отношения чрез 

контакта с различните изкуства се развива характерът, излизат на преден план 

доминиращи черти, възможно е и да се тушират негативни черти, такива, които 

пречат за всекидневния живот. 

Все повече родители на деца в началното училище ги насочват към 

занимания с различни изкуства – в школи и извънурочни дейности в училище. В 

последното десетилетие започват да се появяват най-общо казано „занимални“, в 

които изкуството  и спорта обхващат немалка част от времето на занимания. 

Това се отнася в по-голяма степен за летните им форми, но и през учебната 

година там се използват комбинирано изкуствата, за да могат децата да се 

ориентират по-лесно в учебната материя и да направят връзки с практическия 

живот. 

Изкуствата са средство за разбиране  и на математиката, и на физиката, и 

на химията. Чрез изкуството детето можа да се ориентира и в географското 

положение на държава или място, да научи повече за историческия период чрез 

музиката, която е написана тогава и то слуша, да разбере какви са били 

климатичните условия в миналото и др. 

 

Ето накратко как чрез различните изкуства е възможно да се разберат 

процесите и явленията, които се изучават в различни учебни дисциплини в 

началното и средното училище: 

1. Литература – достъпен начин за добиване на информация за исторически 

периоди, географски места и техните особености (производство, поминък, 

природни дадености и бит и др.); знания за хора на науката и изкуството, 

интересни моменти от техния живот, връзка на личностите с времето, 

нравите и обичаите, поведение и хранене и пр.; математиката и 

литературата също имат много допирни точки и литературата може да 

предизвика любопитство и желание за учене в тази насока: Съвременни 

романи, в които в приключенски стил се вплитат имената на учени, както и 

исторически събития, които повлияват техните научни открития – 

Айнщайн, Нютон, Лайбниц, Ломоносов, повечето от които имат принос не 

само в науката. 

2. Изобразително изкуство и пластика, архитектура. Тези визуални изкуства 

са свързани  и с математиката, и с физиката, и с химията, поради 

спецификата на материалите, които се използват, както и пространствено и 

линейно реализиране. 

3. Двигателно-танцувални дейности (Хореография в специализираните 

паралелки и училища). Двигателните изкуства се свързват с танците, 

битуващи в разнообразни места и епохи, което от своя страна дава 

информация за взаимоотношения между хората, за облекло и бит, за 
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географското местоположение на народа, за климатични условия и разбира 

се, за мисленето на човека. 

4. Музика – свързана е с всички страни на човешката дейност и научното 

познание – физика (акустика); психология, по отношение на емоциите, 

които човек проявява при занимание с музика; познание за епохи, що се 

отнася до музикалните произведения за слушане; музика и литература – и 

по отношение на песента, и по отношение на други музикални жанрове, 

свързани с литературни произведения ( опера, балет, мюзикъл и др.), както 

и инструментална музика, която е създадена на основата на литературно 

произведение и пр.; фолклорната песен, като триединство . музика, 

поетика, движение и т.н. 

Тези и много други връзки биха могли да се използват в иначе 

диференцираното училищно образование, за да подпомогнат едно по-

цялостно представяне в съзнанието на децата и учениците на света. 

Ето и един по-различен начин за сътрудничество между изкуствата в 

разбирането на глобалния/цялостния свят: 

1. Между учителите по изкуство. Това предполага познаване на учебната 

програма по други учебни предмети. Особено важно е когато се засягат 

проблеми, свързани с исторически период. Напр. в часовете по музика в 

горна степен, когато се разглеждат стилове и се говори за изявени 

представители на един стил, е наложително да се познават стиловите 

проявления в останалите изкуства, както и да се знае кога те се проявяват в 

едно или друго изкуство. Това става по различно време, като най-рано 

характеристиката на един стил се проявява в архитектурата, след това във 

визуалните изкуства, литературата и накрая - в музиката. Учителите по 

различните изкуства в училището е необходимо да бъдат запознати и с 

представители на другите изкуства, с техни ярки произведения, за да могат 

да дискутират и правят връзки. 

2. Учителят по изкуство е необходимо да свързва информацията от 

собствената сфера на познание с отраслите на различните науки, които 

неминуемо съществуват заедно с изкуството в света. Така например 

музиката е свързана с акустиката, с философията и психологията, а също 

така може да се отнесе и към астрономията, и към математиката, ако 

учителят има сетивата да забележи различни нейни страни. От друга 

страна всяко изкуство трябва да се разглежда и във връзка с региона и 

епохата, в която то се ражда и развива.  

Биха могли да се търсят разнообразни връзки между изкуството и научното 

познание, защото те са част от едно цяло, наречено живот, съществуват в 

симбиоза и си взаимодействат.  Този подход би създал опора за подрастващите и 

би им помогнал да разберат и усетят по-добре едно отдалечено във времето 

явление. 
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THE SOCIAL SECURITY SYSTEM  
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ABSTRACT: Unemployment, as an objective process related to the functioning 

and development of the labor market, has a serious impact on the material well-being 

and standard of living of people who have lost the opportunity to work for a short or 

long time. The need to limit the negative effects of unemployment on income and living 

standards is determined by the desire to develop a protection system that provides 

adequate support and to compensate to some extent the losses incurred in leaving the 

labor market. The article considers the issue related to unemployment protection as an 

element of the social security system from the standpoint of its importance for 

providing support to persons who have lost the opportunity to work for a certain 

period and in terms of its role in creating the necessary conditions for their social 

Included. Considered Social Security in Unemployment and Active Labor Market 

Policies as Interconnected and Complementary Elements of Social Protection in 

Unemployment 

 

KEYWORDS: unemployment, social protection, social security system   

 

I. Актуалност на проблематиката 

Безработицата е обективен процес, свързан със състоянието на пазара на 

труда и тенденциите в развитието на заетостта, засягащ икономически активните 

лица в трудоспособна възраст, които поради прекратяване на трудовото или 

служебно правоотношение остават без работа и доходи за определен период от 

време. В този аспект състоянието и развитието на безработицата следва да се 

разглеждат в тясна връзка и зависимост от процесите, характеризиращи 

функционирането на пазара на труда и на основните тенденции в неговото 

изменение. Както отбелязва Искра Белева, „пазарът на труда в България се 

развива повече от двадесет и пет години  и днес имаме действащ трудов пазар, 

който въпреки редицата му несъвършенства разпределя и преразпределя 

работната сила на основата на пазарни принципи, съвременна нормативна рамка 

и институционална структура [1].  

Равнището на безработица като цяло и по отделни групи от населението, 

диференцирани по възрастови, полови, образователни и професионални 

критерии, оказва съществено влияние както върху  икономическото развитие на 

всяка една страна, така и върху състоянието и възможностите на системата на 

социална защита. В този аспект в трудовото и осигурително законодателство са 
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регламентирани защитата на работниците и служителите и начините за 

компенсиране на загубените доходи от труд чрез изплащане на обезщетения и 

помощи от системата на социалното осигуряване .   

Проблемите на пазара на труда в България и в частност на безработицата 

са разглеждани от редица автори, които анализират основните тенденции, 

проблеми и предизвикателства като И. Белева [2], в аспекта на политиката на 

пазара на труда и социалната защита [10], [11] както и осигуряването при 

безработица като елемент на социалното осигуряване като Й. Христосков [7].   

Основните тенденции в развитието на безработицата са следствие от 

етапите в развитието на пазара на труда в България и отражение на протичащите 

икономически и социални процеси в България след настъпилите през 1990 

година обществено-политически промени. 

Ограничаването на негативното въздействие на безработицата върху 

равнището на доходи и жизнения стандарта на лицата, загубили работа 

вследствие на протичащите процеси на преструктуриране на българската 

икономика, на влиянието на регионални и световни икономически и финансови 

кризи, изисква да бъде изградена система за защита като механизъм за 

икономическа и социална подкрепа на засегнатите категории от населението. 

Статията разглежда основните характеристики на политиката за осигуряване при 

безработица и политиката за насърчаване на заетостта чрез реализиране на 

активните мерки на пазара на труда. 

 

II.Защитата при безработица като елемент на системата за социална 

сигурност 

Проблематиката, свързана със защитата при безработица като елемент на 

системата за социална сигурност, може да се разглежда от позициите на 

значението й за осигуряване на подкрепа на лицата, загубили за определен 

период възможността за трудова дейност и в аспекта на ролята й за създаване на 

необходимите условия за тяхното социално включване.  

Защитата при безработица като елемент на системата на социална защита 

се реализира, на първо място, чрез включването на риска „Безработица“ в  

системата на социалното осигуряване, при което чрез изплащаните обезщетения 

и помощи се цели ограничаване на негативното отражение на загубата на работа 

върху доходите и жизнения стандарт на хората.  

На второ място, тя включва мерките на активната политика, която е 

насочена към стимулиране безработните лица по-бързо да се завърнат на пазара 

на труда и реализират своите знания, умения и компетенции.  

Разглеждана в този аспект, защитата при безработица трябва да обезпечи 

необходимата степен на компенсиране на лицата, загубили работа или 

възпрепятствани да реализират правото си на труд, и да осигури необходимите 

условия за по-бързото им включване на пазара на труда. Тя включва два 

свързани и  взаимнодопълващи се елемента с характер на подсистеми: 

- осигуряване при безработица и изплащане на парични обезщетения като 

част от социално-осигурителната система и  

- провеждането на активна политика за насърчаване на заетостта. 
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Посочената гледна точка предполага разглеждането на системата за защита 

при безработица като изградена от два компонента, които в единство обезпечават 

финансово подпомагане на лицата, загубили за определен период работата си и 

същевременно съдействат за по-добра трудова заетост и реализация на 

качествата и възможностите на работната сила.   

Изясняването на същностните характеристики и ролята на системата за 

защита при безработица изисква, на първо място, да се разгледа нейното 

значение като съставен елемент на задължителното социално осигуряване и по-

специално – на подсистемата на краткосрочното осигуряване, свързано с 

осигурителния риск „Безработица“. Този аспект предпоставя необходимостта да 

бъде анализирана законодателната уредба на осигуряването за риска 

„Безработица“, изискванията за придобиване на право на изплащане на 

обезщетения и условията за тяхното плащане като размер и продължителност.  

На второ място, в аспекта на значението й подобряване на участието на 

групите в неравностойно положение на пазара на труда, системата за защита при 

безработица следва да се разглежда и като елемент на активната политика за 

насърчаване на тяхната трудова заетост.  

Като подсистема на системата за социална защита, която обединява 

политиките и дейностите, ориентирани към групите в неравностойно положение, 

осигуряването при безработица и политиката за насърчаване на заетостта могат 

да се разглеждат и в аспекта на ориентацията им към конкретна група безработни 

лица с по-ниска конкурентноспособност на пазара на труда, в която се включват 

диференцирани по различен признак подгрупи: безработни младежи; безработни 

младежи с трайни увреждания; безработни младежи, ползващи социални или 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили 

образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни 

увреждания; безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели 

наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни 

лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; 

други групи безработни лица. 

 

III. Безработицата като осигурителен риск  

Безработицата като социално-осигурителен риск е регламентирана в 

Конвенция 102 на Международната организация на труда (МОТ) [6] и 

представлява обективно възникнало обществено състояние на различните групи 

от икономически активни лица в трудоспособна възраст, при настъпването на 

който работоспособно лице остава без работа поради прекратяване на трудовото 

или друго правоотношение, свързано с трудова дейност. 

Осигурителният риск „Безработица“ може да се дефинира като състояние, 

при което лицата не работят и не получават трудови доходи поради прекратяване 

на трудовото или служебно правоотношение и което е свързано с настъпването 

на неблагоприятни последици – влошено финансово и материално състояние и 

социален статус поради загубата на трудови доходи.  
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Компенсирането на намалените доходи от труд поради настъпването на 

осигурителния случай безработица става чрез изплащането на обезщетения за 

лицата, които са били осигурявани предварително за този риск. При неговото 

настъпване за системата на социалното осигуряване възниква задължение да 

компенсира в определена степен загубените трудови доходи на осигуреното лице 

чрез парични обезщетения и помощи в регламентиран размер за определен срок 

и по този начин да бъдат ограничени неблагоприятни последици за  лицето и 

неговото семейство. 

С §1, т.1 от Закона за насърчаване на заетостта [3] е създадена и легална 

дефиниция за безработeн – това е „лице, което при регистрацията в дирекция 

“Бюро по труда” не работи, търси работа, има готовност да започне работа в 14-

дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда”. Като 

характерни белези, които определят осигурителния риск "Безработица", могат да 

се посочат следните условия: 

- работоспособност на едно лице; 

- прекратяване на правоотношението, свързано с възмездно полагане на 

труд;  

- задължително осигуряване за социалния риск безработица; 

- обективна невъзможност за започване на нова трудова дейност; 

- желание и готовност за започване на работа от страна на 

работоспособното лице. 

Редът и начинът на покритието на осигурителния риск, при който 

осигуреното лице остава без работа и доходи от упражняване на трудова дейност 

поради прекратяване на трудовото или служебно правоотношение определят 

степента, в която системата за защита при безработица компенсира загубените 

средства от работна заплата и други трудови доходи. Преодоляването на 

неблагоприятните последици за осигурените лица вследствие на прекратяване на 

трудовото или служебното им правоотношения става чрез съчетаване на т.нар 

пасивни мерки – изплащане на парични обезщетения и помощи с реализацията 

на активните мерки за стимулиране търсенето на работа и трудова заетост. 

Осигуряването при безработица като елемент на системата за социално 

осигуряване на лицата при настъпването на този осигурителен риск включва 

системата на задължително осигуряване чрез фонд „Безработица” на ДОО и 

системата на допълнително доброволно осигуряване при безработица, 

осъществявано от лицензирани по реда на Кодекса за социално осигуряване 

осигурителни дружества. 

Като елемент на системата на задължителното държавно социално 

осигуряване, осигуряването при безработица се развива като публична солидарна 

схема, за която са в сила основните принципи на функциниране на тази система – 

разходо-покривно финансиране, фондова организация, задължителност и 

всеобщност, обществена солидарност, равнопоставеност, социален диалог. 

Едновременно с това законово регламентираната в Кодекса за социално 

осигуряване възможност за развитие на доброволното осигуряване при 

безработица е обективна предпоставка да се използват предимствата на 

капиталово организираното осигуряване чрез натрупване на достатъчно средства 
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по индивидуалната партида, които обезпечават по-висок размер на 

обезщетението и съответно по-висока степен на компенсиране на загубените 

трудови доходи. 

 

IV. Парични обезщетения при настъпване на риска „Безработица“  
Обезщетението за безработица като задължение на държавната 

осигурителна система, свързано с настъпването на един от определените 

социалноосигурителни рискове, представлява по своята същност периодично 

парично плащане в рамките на определен срок, което се изплаща от обособен 

фонд „Безработица” и което има за цел да замести липсата на трудови доходи 

поради прекратяване на упражняваната трудова дейност. Като размер то 

компенсира частично лицето за загубата на възнаграждение от упражняваната 

трудова дейност в резултат на прекратеното правоотношение и има за цел да 

ограничи материалните затруднения и финансовите проблеми на хората без 

работа и да предодврати изпадането в бедност на тях и на техните семейства. В 

този случай лицата, загубили работа, за които е предвидено задължение за 

осигуряване за безработица и които са изпълнили законовото изискване за 

продължителност на осигурителния принос за този риск, придобиват право на 

получаване на парично обезщетение от системата на държавното обществено  

осигуряване.   

Целта на обезщетенията при настъпване на риска „Безработица“ е 

ограничаване на неблагоприятни последици за осигуреното лице, породени от 

прекратяване на трудовата му дейност и загубатата на трудови доходи, водещи 

до материални затруднения и влошаване на социалния статус на лицата и 

техните семейства. Обезщетенията за безработица като периодично плащане 

осигуряват равнище на доходи, които компенсират частично за определен срок 

загубените трудови доходи от упражняваната преди това трудова дейност и 

спомагат за запазване в определена степен на стандарта на живот преди 

прекратяването на трудовото или друго правоотношение. Като заместващ доход, 

обезщетението за безработица трябва да осигури определена степен на 

компенсиране на пропуснатия доход от труд.  

Осигурителният случай „безработица” бе включен в обхвата на 

задължителното държавно обществено осигуряване с измененията и 

допълненията в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за задължителното 

обществено осигуряване (ДВ, бр.1 от 2001г.) [4]. С направените законови 

изменения и допълнения в Кодекса, в обхвата на държавното обществено 

осигуряване, освен задължителното осигуряване при общо заболяване, трудова 

злополука, професионална болест, майчинство, старост и смърт, и на 

допълнително задължително пенсионно осигуряване, бе включено и 

осигуряването за риска "Безработица" , като бе създаден и обособен фонд 

„Безработица“ в рамките на ДОО. 

Рискът „безработица“ като елемент на системата на краткосрочното 

осигуряване е включен в обхвата на държавното обществено осигуряване, 

поради което организацията и управлението на дейността по изплащане на 

паричните обезщетения се осъществява от Националния осигурителен институт, 
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който администрира фондовете, създадени за изплащане на краткосрочните 

обезщетения и помощи и на пенсиите, отпускани от системата на 

задължителното държавно пенсионно осигуряване. НОИ отговаря и контролира 

определянето на размерите на обезщетенията за риска „безработица“, както и 

разходването на средствата на фонд „Безработица“ за компенсиране на лицата, 

загубили своите трудови доходи.   

 

1. Законова регламентация  

Законовата регламентация на безработицата като осигурен социален риск, 

редът и начинът за придобиване на право, за отпускане и изплащане на 

паричните обезщетения при безработица се определя в  Раздел III и Раздел IV от 

глава „Обезщетения“ на Кодекса за социално осигуряване (КСО, чл. 54а– 54ж) 

[5] и в Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за 

безработица. (НОИПОБ). По отношение на спазването на европейските 

регламенти, които в рамките на ЕС са задължителни за всички страни членки, в 

сила са Регламент (ЕО) №883/2004 и международните договори в областта на 

социалното осигуряване и социалната сигурност по отношение на паричните 

обезщетения при безработица.  

До края на 2001г. цялостната законова регламентация на риска безработица 

– т.е. обществените отношения при осигуряването за безработица, насърчаването 

и подпомагането на заетостта и професионалната квалификация и 

преквалификация бяха уредени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и 

Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ). 

Едновременно с това финансирането на  активната и пасивната политика при 

безработица се финансираше от самостоятелен фонд “Професионална 

квалификация и безработица”, обособен извън държавния бюджет, управляван от 

Националната служба по заетостта (преобразувана по-късно в Агенция по 

заетостта към МТСП).  

С промените в Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО) 

от началото на 2002г. бе извършено разделяне на нормативната уредба на 

защитата при безработица в два закона – с единия законов акт (КЗОО) бе уредена 

регламентацията на паричните обезщетения (т.нар. пасивна политика), докато в 

Закона за насърчаване на заетостта остана законовата уредба на активните мерки 

и политики за насърчаване на заетостта на безработните лица. Със Закона за 

изменение и допълнение на Кодекса за задължително обществено осигуряване 

(ДВ, бр.1 от 04.01.2002 г., в сила от 01.01.2002 г.), от началото на 2002г., 

осигурителният риск „Безработица“ бе включен в системата на задължителното 

държавно обществено осигуряване, управлявано от Националния осигурителен 

институт и законовата уредба на риска стана част от Кодекса. Във връзка с 

промяната на чл.1 от КЗОО в чл.11 бе създадена нова т.3, съгласно която „ 

лицата, осигурени за всички осигурени социални рискове, имат право на парични 

обезщетения за безработица“.                                                                                 

За финансиране на обезщетенията и помощите на безработните лица, от 1 

януари 2002 г. в консолидирания бюджет на ДОО бе създаден обособен, 

самостоятелен фонд „Безработица“ за изплащане само на обезщетенията и 
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помощите на безработните лица, докато финансирането на мерките и 

политиките, свързани с насърчаване на заетостта, остана в рамките на държавния 

бюджет и се администрира от Агенцията по заетостта. Запази се размерът на 

осигурителната вноска за безработица на равнището от 4%.  

От 1 януари 2002 влязоха в сила промени, регламентирани в нова глава 

четвърта „а” на Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО) , 

касаещи внасянето на осигурителни вноски и изплащане на паричните 

обезщетения при безработица от и фонд „Безработица” като един от фондовете 

на ДОО. 

На основание чл.54а, ал.5 от Кодекса за задължително обществено 

осигуряване, беше приета Наредба за отпускане и изплащане на паричните  

обезщетения за безработица (ДВ, бр.19 от 19 февруари 2002г., в сила от 

01.01.2004 г.), с която се уреди  редът за отпускане, изплащане, спиране, 

прекратяване на паричните обезщетения за безработица от териториалните 

поделения на НОИ.  

С промените в Закона за бюджета на ДОО за 2002 година, Фонд 

„Професионална квалификация и безработица“ вече се нарича Фонд 

"Безработица" като същевременно осигурителните вноски за безработица стават 

съставен елемент на задължителните осигурителните вноски по КЗОО с 

регламентиран  минимален и максимален размер (съответно 70лв. и 130 лв). 

Съгласно §84 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на КЗОО (ЗИД на 

КЗОО) вземанията и задълженията за изплащане на обезщетения и помощи за 

безработица и за надвнесени осигурителни вноски на фонд "Професионална 

квалификация и безработица" преминаха към фонд "Безработица". 

До 31.12.2003 г. включително паричните обезщетения за безработица се 

отпускаха, изменяха, отказваха, спираха, прекратяваха, възобновяваха и 

възстановяваха с решение на ръководителя на териториалното поделение на 

Агенцията по заетостта. Във връзка с промяната на чл.1 от КЗОО в чл.11 се 

създава нова т.3, съгласно която лицата, осигурени за всички осигурени 

социални рискове, имат право на парични обезщетения за безработица. След тази 

дата отговорност за изплащането на паричните обезщетения при безработица има 

НОИ. 

От 1 януари 2004 година целия процес по определяне и изплащане на 

обезщетенията за риска „Безработица“ бе прехвърлен от териториалните 

поделения на Агенцията по заетостта към териториалните поделения на НОИ. 

Въведе се и нов начин за изплащане на обезщетенията чрез пощенските станции, 

по постоянен адрес на лицата 

 

2. Условия за отпускане на обезщетение при безработица 

Придобиването на право на парично обезщетение за безработица е 

свързано с едновременното изпълнение на две различни по своя характер 

условия:  

1. Базово изискване – свързано със законово регламентиран осигурителен 

принос – т.е за лицата да са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд 

„Безработица“ (до края на 2017г. най-малко 9 месеца от последните 15 преди 
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прекратяване на осигуряването; считано от 01.01.2018 г. най-малко 12 месеца от 

последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването); и  

2. Допълнителни изисквания - свързани с поведението на лицата като 

търсещи работа и с невъзможността за получаване на други доходи. Към тях се 

отнасят:  

- лицата да имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;    

- да не са придобили  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в 

Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават 

пенсия за осигурителен стаж и възраст в минимален размер по чл.68а или 

професионална пенсия по чл.168 от КСО.  

- да не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително 

осигуряване по КСО или по законодателството на друга държава, с изключение 

на лицата, сключили трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска 

работа по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда.  

Както и при останалите социалноосигурителни рискове, придобиването на 

право на парично обезщетение за безработица е свързано с изпълнение на 

изискването за предварителен осигурителен принос – с минимален срок на 

плащане на осигурителната вноска за риска „Безработица“.  Условията за 

придобиване на право на обезщетение след законовите промени, с които 

нормативната уредба на риска бе включена в Кодекса за задължително 

обществено осигуряване, бяха уредени в новата глава „Парични обезщетения за 

безработица“, в която бяха регламентирани правото, размерите и сроковете за 

тяхното получаване. Според новия чл.54а, право на парично обезщетение при 

безработица имат лицата, подлежали на задължително осигуряване за всички 

осигурени социални рискове най-малко 9 месеца през последните 15 календарни 

месеца преди прекратяване на осигуряването. С изменението на чл.54а, ал.1 в 

Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр.99 от 2017г.), считано от 01.01.2018 г. 

правото на парично обезщетение за безработица се придобива от лица, за които 

са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-

малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на 

осигуряването.  

Паричните обезщетения за безработица освен като форма на защита чрез 

заместване на загубените доходи от труд при настъпване на този 

социалноосигурителен риск изпълняват и друга функция – да стимулират лицата 

да търсят активно работа и да подпомагат запазване на тяхната квалификация и 

професионална подготовка през периода на безработица. Поради това размерът 

на обезщетението като коефициент на заместване на пропуснатия доход от труд 

обикновено е по-нисък в сравнение с равнището на паричните обезщетения при 

настъпването на другите краткосрочни осигурителни рискове. В тази посока е и 

регламентирането на минимални и на максимални граници, които като размери 

са съобразени с издръжката на живот в отделните страни.  

Ето защо, както отбелязва Й.Христосков [8] – „паричното обезщетение за 

безработица играе двойна роля – първо, то замества загубените доходи от труд 

поради настъпилата безработица, и второ, помага на работника активно да търси 
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работа и да поддържа или повишава своята квалификация в периода на 

безработица.“ 

 

3. Размер на паричното обезщетение при безработица 

Размерът на паричното обезщетение в повечето случаи се определя като 

определен процент от получаваните преди това трудови доходи, но може се 

прилагат и схеми, при които размерът е фиксиран като еднократна сума, 

изплащана на всички безработни лица. Възможно е развитие и на смесени схеми, 

при които първоначално обезщетението за безработица да се изплаща като 

определен процент от получаваното трудово възнаграждение преди настъпване 

на риска, а след изтичане на определен период – като фиксирана сума, имаща 

характер на помощ за продължителна безработица . 

До края на 2001 г. базата, от която се изчисляваха обезщетенията за 

безработица, се определяше от получените брутни трудови възнаграждения, а 

минималният и максималният размер на обезщетенията се изчисляваше в 

процент от минималната работна заплата за страната. Размерът на паричното 

обезщетение бе определен като 60 на сто от полученото средномесечно брутно 

трудово възнаграждение за последните 9 месеца, за които лицата са подлежали 

на задължително осигуряване за безработица, но не по-малко от 80 на сто и не 

повече от 150 на сто от минималната работна заплата, установена за страната 

(ДВ, бр.50 от 1999г.). От началото на 2002г. минималният и максималният 

размер на обезщетенията при безработица започнаха да се определят като 

конкретни стойности всяка година със Закона за бюджета на ДОО. 

От 1 януари 2009г. с цел уеднаквяване на методиката за изчисляване на 

паричните обезщетения при временна нетрудоспособност, измененият текст на 

чл.54б от КСО регламентира определянето на дневен размер на паричното 

обезщетение за безработица – 60 на сто от среднодневното възнаграждение или 

среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими 

осигурителни вноски за фонд „Безработица“ за последните 9 календарни месеца, 

предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването. Изчисленият размер не 

може да бъде по-малък или по-голям от определените в Закона за бюджета на 

ДОО за съответната година дневен минимален и дневен максимален размер. 

Месечният размер на паричното обезщетение се определя, като полученият 

дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася. 

През 2011г. размерът на дневното парично обезщетение на безработните лица се 

определя като 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния 

осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски 

във фонд “Безработица” за последните 18 календарни месеца, предхождащи 

месеца на прекратяване на осигуряването, а от 2012г. периодът, който се взема 

предвид при определянето на дневния размер се увеличава на последните 24 

календарни месеца преди прекратяване на осигуряването.  

За 2009 г. дневният минимален и дневният максимален размер са 

съответно 6 лв. и 12лв От 2011г. до 2017 г. минималният дневен размер бе 

определен на 7,20лв. и бе отменен максималния размер. От 2015г. максималният 

размер на паричното обезщетение за безработица е ограничен на 60 на сто от 
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максималния осигурителен доход за периода, от който е изчислено - 

среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху 

който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица” за 

последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на 

осигуряването.  От 2018г. се увеличи минималният дневен размер на 

обезщетението за безработица на 9 лв. (от 7,20 лв.) и се въведе максимален 

размер от 74,29 лв.  

Със Закона за изменение на Закона за бюджета на ДОО за 2020г. (дв, бр.84 

от 29.09.2020г.), от 01.10.2020г. минималният дневен размер на паричното 

обезщетение за безработица бе увеличен от 9 на 12лв., а максималният размер бе 

запазен – 74,29 лв. От 1 април до 31 декември 2022 г. минималният дневен 

размер става 18 лв, а максималният – 85,71 лв.  

 

4. Срок за изплащане на паричното обезщетение при безработица 

Продължителността на получаване на обезщетението при безработица е в 

зависимост от продължителността на осигуряването за този риск – т. е. от 

периода на плащане на законово определения размер на осигурителната вноска 

за риска „Безработица“. По – продължителното участие в осигурителните схеми 

за безработица обезпечават и по-висок размер на обезщетение, поради което 

служителите с по-голям осигурителен стаж получават по-дълго парични 

обезщетения при безработица. За да се стимулират безработните лица по-активно 

да търсят работа, в повечето страни максималната продължителност на 

получаване на обезщетението за безработица е една година.Продължителността 

на изплащане на обезщетението за безработица е посочено в следващата таблица. 

 

Таблица № 1: Период за изплащане на обезщетение за безработица 

  

Осигурителен стаж с осигуряване за безработица за 

времето след 31.12.2001 г. (години) 

Период на изплащане на 

обезщетението (месеци) 

До 3 години 4 

От 3 години и 1 ден до 7 години 6 

от 7 години и 1 ден до 11 години 8 

от 11 години и 1 ден до 15 години 10 

Над 15 години 12 

 

V. Активни мерки за насърчаване на заетостта 

Защитата на безработните лица освен чрез изплащане на парични 

обезщетения в законово регламентирани размери се осъществява и чрез 

активните мерки, провеждани от държавата чрез нейните изпълнителни органи. 

Реализацията на защитните функции при настъпване на риска „Безработица“ се 

осъществява чрез формите на държавна намеса в пазара на труда и активните 

мерки за насърчаване на заетостта.  

Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на  

заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез  изпълнението на 

действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане 
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на активни програми и мерки на  пазара на труда. Те целят социално-

икономическа интеграция на  безработните в неравностойно положение чрез 

повишаване  пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и  

подобряване услугите на пазара на труда. 

Активната политика на пазара на труда е насочена към повишаване на 

пригодността за заетост на работната сила, към адаптирането й към променящите 

се изисквания на пазара на труда, към стимулиране на предпримаческата 

активност, което има за резултат намаляване на безработицата, ограничаване на 

бедността и преодоляване на социалната изолация. В този аспект тя включва 

комплекс от мерки за насърчаване активното поведение на безработните лица в 

търсенето на работа и поддържането на високо ниво на професионална 

квалификация, за което съществено значение има развитието на трудовото 

посредничество, подобряване на професионалната квалификация и 

преквалификация.  

Целите, приоритетите и конкретните мерки на активната политика на 

пазара на труда за защита и подпомагане на трудовата реализация на 

безработните лица са дефинирани в Актуализираната стратегия по заетостта за 

периода 2013 – 2020 г. [1] и в Стратегия по заетостта на Република България 

2021 – 2030 г. [9].  

Активната политика на пазара на труда представлява съвкупност от 

форми, процедури, техники за пряко въздействие на държавата върху търсенето 

и  предлагането на труд, с цел балансирането на трудовия пазар. Основната цел 

на активните политики на пазара на труда е да се увеличат възможностите и 

достъпът до заетост на търсещите работа и да се подобри съвпадението с 

работните места,  да се подкрепи растежът на икономиката чрез активиране и 

повишаване  пригодността за заетост на неравнопоставените групи на пазара на 

труда,  приоритетно от най-слабо развитите  райони. В рамките на активната 

политика, освен  консултиране и помощ за търсене и намиране на работа, 

попадат и схеми за директна заетост/създаване на работни места, субсидии за 

работодателите по програми, мерки и обучението на възрастни.  

Основните акценти на активните програми и мерки на пазара на труда са 

субсидираната заетост, обучението и финансовата подкрепа на безработните за 

стартиране на собствен бизнес, чрез което се цели насърчаване на заетостта, 

бързо заемане на свободните работни места и подкрепа на лицата от групата на 

продължително безработните и изложени на риск от бедност. Целта на тази група 

мерки от активната политика на пазара на труда е да се улесни преходът и да се 

съкрати времето за преминаване от една работа към друга. Програмите и 

мерките, насочени към безработните лица, вкл. лицата от уязвимите групи, може 

да се разглеждат като възможност за осигуряване на социална закрила и 

социално включване, а така също и на възможност за заработване на собствени 

доходи и получаване на осигурителни права за тези групи. 

Активната политика на пазара на труда включва широк набор от 

програми, проекти и мерки, които целят:  

▪ Подобряване и придобиване на практически умения чрез обучение на 

конкретното работно място; 
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▪ Подобряване на квалификационното равнище на безработните и заетите 

лица с оглед адаптацията им към изискванията на пазара на труда; 

▪ Осигуряване на условия за временна или трайна заетост;  

▪ Превенция от настъпване на риск от безработица;  

▪ Съвместяване на трудовия и семейния живот; 

▪ Социална защита и трудова интеграция на хора в неравностойно 

положение на пазара на труда; 

▪ Намаляване на безработицата;  

▪ Повишаване пригодността за заетост;  

▪ Стимулиране на предприемачеството, икономическата инициатива и 

адаптацията на работната сила към променящата се конюнктура на пазара на 

труда;  

▪ Ограничаване на бедността;  

▪ Намаляване на социалната изолация 

Целите на активната политика на пазара на труда се изразяват в 

подпомагане както на безработните лица и лицата от уязвимите групи, така и на 

самите работодатели и цялостното развитие на пазара на труда. В този аспект 

другото направление на активната политика на пазара на труда е прилагането на 

насърчителни мерки за работодателите да разкриват нови работни места и да 

наемат безработни лица, като специални насърчителни мерки се прилагат при 

наемане на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда като 

младежи, самотни майки, хора с увреждания, продължително безработни.  

Активните мерки за защита при безработица включват програми, мерки, 

схеми и действия, целящи устройването на работа, разкриването на нови работни 

места, активното интегриране на пазара на труда на неравнопоставените групи, 

повишаване пригодността за заетост на безработните лица. Неравнопоставените 

групи, към които приоритетно е насочена политиката по заетостта, са: 

безработни лица с ниска степен на образование и без специалност и професия, 

включително от ромски произход; безработни младежи; безработни хора с 

увреждания; безработни лица над 50-годишна възраст, продължително 

безработни лица, неактивни лица и др. За насърчаване на професионалното и 

кариерното развитие, повишаване производителността на труда и доходите от 

труд на наетите лица са предоставени възможности за включване в обучение с 

ваучери за повишаване и придобиване на професионална квалификация и 

ключови компетентности.  

В обхвата на активната политика се включват програми и мерки за 

обучение на възрастни и за професионално ориентиране; програми и мерки за 

запазване и за насърчаване на заетостта; програми и мерки за насърчаване на 

безработните към самостоятелна заетост; защита на вътрешния пазар на труда и 

за изпълнение на международни договори за обмен на работна сила, по които 

страна е Република България; разработването на национални, браншови и 

регионални програми за заетост и обучение на възрастни; реализация на проекти 

за социална интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда. 

 

 



466 

 

Заключение 

Динамичните промени на пазара на труда вследствие на протичащите 

демографски, икономически и социални процеси, които се отразяват и в 

равнището и тенденциите на заетостта и безработицата като цяло и по отделни 

категории, налагат необходимостта да бъде изградена и постоянно развивана 

система, която да ограничава негативните влияния на протичащите процеси. В 

този контекст проблематиката, свързана с основните характеристики и конкретни 

механизми на защитата при безработица като елемент на системата за социална 

сигурност, представлява изследователски интерес и има важно значение за 

разработването на адекватна политика за постигането на по-висока степен на 

подкрепа на засегнатите групи и за тяхното по-активно включване на трудовия 

пазар. 
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ABSTRACT: the report presents the results of a study of the history, the present 

and the forecasting of trends in the development of snow sports among students in 

Bulgarian universities depending on the political and socio-economic situation in the 

Republic of Bulgaria. An attempt was made based on a SWOT analysis to synthesize 

adequate conclusions for the management of modern mass skiing in the near future. 

 

KEYWORDS: recreation, educational functions, skiing, sports management, 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Въведение 

Ръководени от идеите и мисията на IVSS18 и в желанието си да бъдем 

полезни на каузата ѝ на територията на България, се спряхме на няколко 

исторически щрихи да припомним не чак толкова дългата история на ските в 

нашата страна независимо, че още от 1931 г. се поставя началото на 

националната скиорска организация – Български ски съюз. Българската 

федерация по ски – от 1961 с председател Димитър Дражев, е приемник и 

продължител на съществуващи преди нея организации, имали за цел развитието 

и разпространението на ски спорта у нас. Изменения в наименованията са 

ставали в резултат на настъпили структурни промени в по-горни инстанции и 

ръководства [12]. 

Исторически факт е, че първите три чифта ски се внасят в България от 

русенския студент във Виена Стоян Киселов през далечната 1895 г. (едва 17 

години след освобождението). Това е и приетата за официална рождена година 

на българските ски. Закупени от Швейцария, те се предоставят на членовете на 

гимнастическото дружество „Сокол”, които започват да се пързалят по 

склоновете на лозята около гр. Русе [4, с.16; 6, с.12]. Показателното в случая е 

обстоятелството, че инициативата е дело именно на студента Киселов. По-късно 

студентите и други интелектуалци стават основните двигатели за развитието на 

ски спорта у нас, което се отнася и за много други спортове. Това е началото на 

                                                           
18 IVSS – Международната асоциация за снежните спортове сред учениците и студентите 
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бързо наваксване на 500 годишна изолация и изоставане от европейските и 

световни постижения в сферата на физическата култура и спорта. Когато през 

1886 г. в Норвегия започва да работи първата фабрика за ски по патента 

„Телемарк”, столицата на България все още е тънела в мрак и кал, а населението 

е нямало ни най-малка представа за понятието ски.  

Условно казано, новата история на ски спорта в България започва след 

Втората световна война, когато по стечение на историческите и най-вече на 

военно-политическите обстоятелства ставаме сателит на СССР и когато 

съветската система за физическо възпитание и спорт се пренася и узаконява у нас 

под ръководната роля на БКП. След преодоляване разрухата на войната и 

особено през 1958 г, когато се  изгражда Българският съюз за физическа култура 

и спорт, ски-спортът попада под влиянието на нови личности и на нови 

идеологически позиции. Тези исторически постановки ни дават основание да 

разграничим два периода в развитието на ски-спорта и преди всичко на неговото 

масовизиране сред учениците и студентите, т.е. неговата рекреативна функция: 

периодът от 9.11.1945 г. до 1989 г. когато рухва тоталитарната държава и започва 

т.нар. преход към пазарна икономика и демокрация; следващият период е от 1991 

г., в която   Парламентарната комисия за младежта, спорта и туризма в 36-то 

Народно събрание обяви новата организация на спорта у нас, та чак до наши дни.   

Историографският анализ дава основание на експертите да приемат, че и 

през двата условно очертани периода са действали множество фактори, които в 

една или друга степен са повлияли стимулиращо или стагниращо /задържащо/ 

върху развитието на ски спорта в двата аспекта – спортното майсторство и 

масово-рекреативната носоченост: 

Към първата група фактори, които безусловно са повлияли положително, 

т.е. стимулиращо върху развитието на ски спорта, са ориентацията на България 

към  развитието на отрасъла планински туризъм (сложна социално-икономическа 

система). Тези фактори – за развитие на туристическата индустрия, се определят 

като генетични: условията на живот и работната среда; наличния фонд на 

работното време; финансовите възможности; политическите и т.н. условия. Те  се  

обозначават като обективни, а другите са известни като субективни генетични 

фактори – националните традиции; културното и образователното ниво на 

населението; личните потребности и наклонности; социалната среда; 

туристическите навици и други [7].  

Закономерно приоритетите за развитието на вътрешния и международния 

туризъм, в частност и планинския туризъм, налагат обучението по ски като 

важна дейност в образованието и туризма. Все по-осезателна става нуждата от 

добре подготвени ски учители и в края на 60-те години – 1967 г. и 1968 г., по 

инициатива на „Балкантурист” и под ръководството на Младен Дойчинов – член 

на ръководството на БФС, и специалистите по ски и алпинизъм от ВИФ „Г. 

Димитров” София: доц. д-р Иван Янакиев и доц. д-р М. Златанов, на Витоша и на 
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хижа „Скакавица” се провежда първият курс за подготовка на ски учители19   за 

потребностите на нашите зимни курорти [6].  

Към стимулиращите фактори за развитието на ски спорта сред студентите 

следва да отбележим държавната политика в сферата на висшето образование, 

която законодателно е регламентирана от Закона за висше образование. В този 

аспект става дума за общото отношение към статута на физическото възпитание 

и спорта във ВУ и грижата за физическото здраве и дееспособност на 

българските студенти. През 70-те години държавата инвестира значителни 

средства за изграждане на целева инфраструктура за стимулиране на студентския 

спорт. Към СВО (Съвет за висше образование) при МОН беше създадено 

направлението „Спортни съоръжения и спортни лагери” (по спомени на Людмил 

Симов – дългогодишен изпълнителен директор на „Академика”). Позитивната 

страна на дейността на тази инициатива на Образователното министерство е 

изграждането на съвременните подемни съоръжения като скивлековете, лифтът 

„Четворката” на Пирин планина – над гр. Банско, хижа „Академика” в 

подножието на вр. Кутела, както и съоръженията на ски писта „Витошко лале” на 

Витоша. След изграждането на тези съоръжения студентите ползваха 

преференциите за безплатното им ползване. На х. „Академика” в Пирин 

университетите провеждаха курсове за масово обучение на студентите по ски 

алпийски дисциплини. Същите ползваха и т. нар. субсидирани /безплатни/ карти 

с осигурена храна и нощувки. Студентите ползваха привилегията за пътуване със 

75% намаление по БДЖ  и нощуване с намаление в хижите на БТС и БПС. 

Всичко това облагодетелства развитието на масовия рекреативен ски спорт.  

Съществено значение имаше колаборацията – съвместна работа по 

изпълнението на общите цели за масовизирането на ски спорта сред учениците и 

студентите между БТС и БСФС – Българската федерация по ски.  

Към втората група фактори – стагниращите, в периода до 1989 г., на първо 

място се отчита изоставането по отношение на материално-техническото 

осигуряване на ски спорта. Много по-късно, за да се преодолее дефицитът, 

започна ограничен внос на ски, щеки и обувки от Полша. Едва с изграждането и 

пускането в експлоатация на фабрика за ски  в гр. Чепеларе се осигури 

производство на маркови ски по лиценз на водещи фирми.  

Друг негативен фактор беше политиката на Българската федерация по ски, 

която както всички други спортни федерации от това време концентрираше 

своето внимание и усилия към развитието на спортното майсторство. Развитието 

на масовия ски спорт сред студентите беше оставено в ръцете на катедрите по 

физическо възпитание и спорт към висшите учебни заведения, по-късно висши 

училища, които изиграха важна роля в обучението и популяризирането на ски 

спорта и все още са фактор в тази сфера, особено в университетите където се 

подготвят учители по физическо възпитание и спорт.  

                                                           
19 В първия курс за ски учители участва и завършва успешно  обучението си за ски 

учител с профил френски език проф. Малчо Малчев – по онова време студент във ВИФ 

„Г. Димитров”  
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Не на последно място по своето значение беше разпиляването на 

средствата и усилията на студентските ръководства – известните ВК на ДКМС20, 

както и на университетските, ръководства за излишни показни прояви. 

Други негативни тенденции на прехода, каквато беше например 

приватизацията, доведоха до ликвидиране на държавната собственост на 

активите на МОН – „Академика”. Студентите загубиха привилегиите, които 

имаха преди. Преминаването към пазарна икономика доведе до промяна на 

ценообразуването на услугите в ски зоните на планинските курорти и 

преустановяването на дотациите на държавата към масовия ски спорт го 

превърна в елитарен за разлика от западноевропейските и други развити 

държави. Трябва да добавим, че средствата по Постановление № 148 на МС от 19 

ЮЛИ 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 129 на 

Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани 

размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се 

осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 

от 2000 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2006 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.) са 

крайно недостатъчни, като се има предвид широкоспектърната спортна дейност 

във ВУ, а не само осигуряване на ски спорта в двата му аспекта: спортно-

състезателен и масово рекреативен. 

Тук ще прекъснем историческата ретроспекция в краткото въведение към 

обширната тема за   снежните спортове в българските висши училища като 

оставаме с надеждата, че темата е актуална и в следващото изложение ще 

открием нови идеи и перспективи за постигане на по-добри резултати.  

Цел и методика на изследване 

Целта на изследването е да се анализират  историята, настоящето и 

прогностично бъдещето на снежните спортове в университетските среди в 

България. Задачите свързани с декомпозиране на целта се свързват с изготвяне на 

„административна“ и „географска“ карта на България, с обособяване на 

Централен регион – ВУ и университети в София град и област; регион 

Североизточен – ВУ и университети във Варна, Русе, Шумен и Велико Търново; 

Северозападен – Враца и Видин; Югозападен – основно ЮЗУ; Пловдивски 

регион – ВУ в гр. Пловдив и гр. Смолян и Бургаски регион. Следващи са 

генераторите на идеи и двигателите на студентските снежни спортове – хората, 

които са с особен принос както за развитието на спортното, така и разгръщане на 

рекреационното направление.  

На базата на експертни, системообразуващи и SWOT-анализи се 

осветляват силните и слаби страни, възможностите и заплахите за развитието на 

снежните спортове сред студентите в българските висши училища. Ползвана е 

информация от различни източници, които са описани в библиографската 

справка, и университетски сайтове.        

Получени резултати и анализи 

                                                           
20 ВК на ДКМС – Вузовски комитети на Димитровския комунистически младежки съюз. 
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Анализирани са системообразуващите фактори на системата за снежни 

спортове в университетските среди: генерични; материално-технически 

(материална база, технически средства, битови условия) и управленчески 

фактори (човешки ресурси, организация, информационно осигуряване).  

Поставен е акцент на дейността на университетите: НСА, СУ, ВТУ, ШУ, ПУ и 

ЮЗУ, където съществуват бакалавърски и магистърски програми за подготовка 

на учители по физическо възпитание и спорт, които задължително  се обучават 

по учебната дисциплина „Ски и зимни спортове“ и придобиват компетенции, 

умения и дидактическа подготовка. Това им дава възможност по места, където 

има природни и географски дадености, да провеждат с учениците начално 

обучение по ски. 

 

 Централен регион – ВУ и университети в София град и област 

 Ски спортът в НСА „Васил Левски”  

Ски спортът и учебният процес, тренировъчната и спортно-

състезателната дейност, свързани с него в Национална спортна академия, се 

отличават със специфична насоченост и характеристика. Необходимо е отново да 

допълним, че специалистите от НСА исторически стоят в основата на 

създаването на Българско ски училище и способстват за укрепването на 

Българска федерация по ски.     

 Ски спортът в СУ „Св. Климент Охридски” – Департамент по спорт 

По данни на М. Шиварова първите данни за развитието на ски спорта в СУ 

датират от 1930 г., когато по инициатива на БОНС в Софийския държавен 

университет е създаден първият студентски ски клуб, който всяка зима до 1944г. 

е провеждал ски лагери, туристически походи и ски състезания за студентите от 

СДУ.  През 1948г. са създадени първите секции по ски към Историческия, 

Юридическия и Природоматематическия факултет. Наред с основната си цел 

организиране на състезателната дейност на студентите, са провеждани и 

обучения на начинаещи в ограничен кръг от студенти [ 11]. От 1979 година 

започва провеждане на зимни спортно тренировъчни лагери със студентите от 

представителните отбори на СУ, в които наред със специализираната подготовка 

по отделните видове спорт са се провеждали и обучения по ски на желаещите 

студенти. Първопроходници на тази интересна и завладяваща дейност са били 

доц. Иван Цветанов, Нено Йонев, Мария Шиварова, за кратко з.м.с. Георги 

Димитров, Тодор Чипев, м.с. Петър Ляпев и доц. Георги Попов. 

От 1987 година ежегодно се провеждат зимни ски курсове в рамките на 8 

дни за обучение на начинаещи и напреднали студенти по алпийски ски. Броят  на 

обучаваните студенти се движи от 40-50 студенти в началото до 190 студенти 

през зимата на 2018 г.  

Курсовете се провеждат по методиката на Българското ски училище. 

От 2014г. с назначаването на преподавател с правоспособност за обучение 

по сноуборд се провежда и обучение по тази дисциплина за начинаещи и 

напреднали с ограничен брой студенти. Екипът, който провежда тези курсове, се 

състои в 95% от правоспособни, квалифицирани ски учители, които са и 

преподаватели в Департамента по спорт на СУ. 
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Като цяло отношението 

на ръководството на 

Университета е положително, 

макар и Департаментът по 

спорт да среща някои 

затруднения, произтичащи от 

факта, че тези курсове са 

факултативни дисциплини, 

които студентите избират по 

желание и заплащат изцяло 

престоя, храната, лифта и 

пътните за съответния курс, 

без да заплащат за обучението. 

СУ поема  командировъчните 

на преподавателите за провеждането на курсовете. 

Сегашното състояние е: провеждане на 

курсове всяка зима на център Мальовица с 

приблизително 180 – 200 участници по утвърдени 

учебни програми, съобразени с методиката на 

Българското ски училище. Виждането на колектива 

на Департамента по спорт за бъдещето на тези 

курсове е да се продължи тяхното провеждане, като 

се разширява обхватът на студентите, участващи в 

тях чрез разнообразяване на програмите, 

включвайки занимания по ски туризъм, каране в 

необработени терени, обучение за лавинна 

безопасност и опасности в зимната планина, 

обучение по сноуборд и др. 

 Справка за Института за чуждестранни студенти /ИЧС/ в гр. София по 

спомени на Делчо Илчев: до 1996 г. „ИЧС беше самостоятелен институт на 

директно подчинение на МОН и СВО. В него са преминавали едногодишно 

езиково обучение по български език всички чуждестранни студенти преди да 

преминат във висшите институти и университети в страната, в които са 

приети за студенти. След 1996 г. ИЧС преминава на подчинение на СУ „Св. 

Климент Охридски”.  

По учебен план всички студенти от ИЧС преминаваха ски обучение. 

Използва се ски зоната на курорта Семково, като студентите и 

преподавателите битуват в почивната станция на Инженерно строителния 

институт /ИСИ/ София, която е с капацитет 80-90 човека. Впоследствие с 

увеличаването на приема на чуждестранни студенти допълнително се използва 

и хижата на БТС с капацитет 40-50 легла. Ежегодно в Семково са провеждани 

по три смени с продължителност 14 дни. 

Учебният процес е осигуряван от преподавателите: змс по ски Георги 

Димитров, Димитър Иванов, Дамян Дамянов, Делчо Илчев, Константин 

Спасунин и гост-преподавателите Минко Минков от МЕИ София, мс по 
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алпинизъм Малчо Малчев от ВПИ Шумен – ски учител с френски език и др. 

хонорувани преподаватели при необходимост”.  

 Ски спортът в Лесотехнически университет София 

На 27 юли Народното събрание на Република България взема решение на 

даде университетски статут на ВЛТИ21 и утвърждава наименованието, 

предложено от Академичния съвет на ВЛТИ - Лесотехнически университет 

(ЛТУ). През същата 1995 г. със специален ритуал става и официалното откриване 

на нов учебно-лабораторен корпус (УЛК). 

Традициите в Лесотехническия университет в зимните спортове водят 

началото си от 1958 г., когато с решение на МНП се създава катедра по 

„Физическо възпитание” с ръководител дългогодишния деятел, треньор и 

висококвалифициран специалист Мл. Дойчинов. През 1962 и 1963 г. са назначени 

други двама изтъкнати специалисти: Н. Бобошевски и мс Ст. Кожухарова [2]. 

С решение на АС на ЛТУ и в унисон с европейските изисквания за 

висшето образование, за студентите се разкриха нови възможности за 

практикуване на ски спорта. Изградена е модерна учебна база,оборудван е богат 

скиорски гардероб и ежегодно 150 студенти от специалностите „Горско 

стопанство”, „Агрономство”, Стопанско управление” н „Ветеринарна медицина” 

преминават курс на обучение. 

 Ски спортът в УНСС, София – тук се развива предимно спортно-

състезателното направление на ски спорта. В доклада на Спас Ставрев по 

случай 90 години УНСС: Създаване и развитие на катедра „Физическо 

възпитание и спорт” при Университета за национално и световно 

стопанство  e отбелязано – Силно представяне в националните студентски 

първенства има и отборът на УНСС по ски с треньор Надя Бонева 

…призови места през 1994, 1996, 2006, 2007 и 2009 години.  

Освен другите спортни фестове, УНСС организират и зимни празници на 

„Ветровала” на Витоша с разнообразни програми и приоритетни масови ски 

състезания за студентите. 

 

 Регион Североизточен – ВУ и университети във Варна, Русе, Шумен и 

Велико Търново 

 Висши училища и университети в гр. Варна и гр. Русе 

Развитието на ски спорта сред студентите от варненските висши училища 

неразривно е свързано с дейността на Студентско туристическо дружество 

„Академик”, гр. Варна. Независимо че градът е далеч от планините и 

привлекателните ски зони, още през 1965 г. под ръководството на Ганчо Спахиев 

се организира първият зимен лагер на х. „Амбарица” [8]. Студентите се обучават 

в каране, по-скоро пързаляне със ски. Групата разполага с няколко чифта 

първобитни ски и стари гьонски ски обувки, които се ползват по график! 

                                                           
21 ВЛТИ – Висш лесотехнически институт. 
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По-късно, през седемдесетте 

години на отминалия 20. Век, 

почти във всички учебни 

заведения, секциите в 

полувисшите и средни училища 

организираха зимни лагери, където 

се извършва обучение в ски 

техника. Най-редовно в това 

направление полагат усилия в 

Институт по международен 

туризъм и в Медицинския институт – Катедрата по физическо възпитание. Нещо 

повече, те монтират със свои сили и средства скивлек на хижа Марциганица. По 

онова време активни преподаватели в тази дейност са Мичо Мичев, Атанас 

Ставрев и м.с. Янчо Милков, които провеждат професионално обучение по ски 

[8].  

Плодотворен етап в развитието на ски спорта за варненските студенти е 

използването като база за обучение, усъвършенстване и тренировка х. Студенец, 

която е всеизвестно, че е райското кътче в сърцевината на ски зона Пампорово. 

Тук в продължение на 10 години регулярно се провеждат зимни ски курсове и 

средногодишно се обучават по 60 студенти. Тук се провеждат и зимните 

празници и ски състезания за студентите. 

Към споменатите трябва да добавим и запомнящите се имена на Петър 

Тодоров, Станислав Пляков и Весела Рогошева от Института по международен 

туризъм; на Димитър Нушев и Ньшан Пампуккиян от Технически университет; 

на Максим Симов и Тодорка Желева от Медицинския институт за здравни кадри; 

на Ецко Цеков, Петко Добрев, Снежина Томова от Икономическия институт и 

мн. др. 

В Русенския университет дейността в сферата на ски спорта е аналогична 

като тази на варненските ВУ – развива се интегрирано с усилията СТД 

„Академик” Русе и Катедрата по физическо възпитание и спорт.  

 Ски спортът в Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски” 

Ски спортът сред шуменските студенти вече има 47 годишна история. 

Началото е поставено през 1973 година, когато ст. преп. Веселин Михайлов 

Терзийски – ръководител на младата катедра „Физическо възпитание и спорт” 

към Висш педагогически институт Шумен (преди това филиал на СУ в Шумен), 

заедно с преподавателите Руси Русев и Наташа Цветкова  организира първия 

зимен спортен лагер в Стара планина. Като за база се използва х. Амбарица.  В 

планинското приключение участват представителните отбори на института. 

Студентите ежедневно водят високопланински тренировъчни занимания и правят 

първи опити за каране на ски.  

През 1973 в Катедрата постъпва като преподавател Малчо Малчев (със 

специалност „Туризъм, алпинизъм и ориентиране” и вече лицензиран ски учител 

от 1968 г.). Още на следващия лагер през зимата на 1974 г., отново на х. 

Амбарица, започва макар и ограничено поради оскъдната материална база, 
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целенасочено обучение по ски. Поради затваряне на района на х. Амбарица като 

вододайна зона, базата за провеждането на зимните курсове се измества на 

далечната родопска хижа Смолянски езера, която е с по-голям капацитет и 

чудесни условия за начално обучение както за ски бягане, така и алпийски ски. 

След всяка изминала година се подобрява ски екипировката, като резултат на 

далновидното виждане на В. Терзийски и тогавашните ректорски ръководства. 

ВПИ осигурява средства и Катедрата със своите сътрудници изработват собствен 

преносим ски-влек, който се монтира на склоновете под хижата. Принос в 

осъществяване на това начинание имат Иван Лазаров и сътрудникът на катедрата 

Цветан Величков. Акцентът на заниманията на студентите вече е изместен. 

Повече време се отделя за обучение и усъвършенстване по ски, а в по-късните 

часове на деня се провеждат тренировките по ОФП и СФП с отборите.  

Както за другите ВУ, така и за ВПИ Шумен силен тласък за развитието на 

зимните лагери и ски спорта е осигуряването на субсидираните от СВО карти за 

студентите. На по-късен етап, след 1991г., когато х. Студенец се освобождава от 

БФ по ски като потребител през цялата зима, курсовете на шуменци се 

преместват в ски зоната на Пампорово – х. Студенец, където условията за ски 

спорт всеизвестно са изключително удобни.  В състава на преподавателите вече е 

включен Стефан Базелков, родом от гр. Смолян – закърмен планинар и много 

добър скиор, с висше спортно образование. 

Нов момент е 

съвместното обучение на ВПИ 

и ЦСКД при НСА „Васил 

Левски” за придобиване от 

студентите на нова спортна 

квалификация за учители по 

физическо възпитание. Това 

изисква вече провеждането на 

класическите ски курсове по 

образеца на учебния процес в 

НСА. С тази дейност се 

занимават ст. преп. Малчо Малчев, преп. Стефан Базелков и преп. Роза 

Атанасова. В помощ вече се привличат и студенти-демонстратори. Сред тях със 

завидна ски техника се отличават Венелин Вачков, Чавдар Сотиров – по-късно, 

през 90те години ски учител в Лицола Италия и преподавател в ПФ на ШУ, и 

други възпитаници на Университета. Курсовете не престават дори по времето на 

най-тежката финансова криза, когато ски пистите по вр. Снежанка са почти 

пусти. 

Следващият етап в развитието на ски спорта в Шуменския университет е 

акредитирането на нова специалност към Педагогически факултет за 

подготовката на учители по физическо възпитание по подобие на ПФ на НСА, 

ВТУ, ЮЗУ и ПУ. Основни преподаватели са професорите Малчо Малчев и 

Стефан Базелков при логистичната подкрепа на проф. Надежда Йорданова – 

дългогодишен ръководител на катедра „ТМФВ и спорт”. Епизодично в учебния 

процес се включва и доц. Т. Игнатова. През последните години 
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преподавателският състав се подмладява. В екипа за ски обучението се включва 

преп. Мартин Базелков. 

През този дълъг период качеството на учебния процес се гарантира от 

усъвършенстването на преподавателите, които следят новостите в техниката и 

методиката на обучение по ски алпийски дисциплини. Хабилитираните 

преподаватели М. Малчев (правоспособен ски учител – картотекиран към 

Българско ски училище), Ст. Базелков и Ч. Сотиров (правоспособен ски-учител 

от 1995 г. – картотекиран към Българско ски училище) издават учебник Ски 

спорт през 2008 г. за потребностите на студентите от специалност ПОФВ и за 

учебната дисциплина зимни спортове.  

 Ски спортът във Великотърновски университет „Св.св. Кирил и 

Методий“, гр. Велико Търново  

За начало на обучението по ски във Великотърновския университет може 

да се приеме годината 1988. Тогавашният ръководител на катедра „Физическо 

възпитание и спорт” Иван Бакалов организира и провежда курс за ски 

инструктори в ЦПШ Мальовица. В него вземат участие общо 9 души, като 6 от 

тях са преподавателите Иван Бакалов, Людмил Петров, Теодора Давидова, Елена 

Кънчева, Йордан Йотов, Христо Диманов, ръководителят на Студентското 

туристическо дружество Симеон Ганев и двама служители – Петър Пангелов и 

Вилиян Гетов. През следващата година същата група провежда втори 

десетдневен курс за повишаване на квалификацията в същата ЦПШ Мальовица. 

Тогава преподавателите повишават квалификацията си от клас „В” на клас „С”. 

През следващите години подобни курсове за ски инструктор преминават 

Димитринка Цонкова и Светослав Стефанов. На по-късен етап Стоян Денев 

успешно завършва курс за ски учител   в Спортния факултет в Острава – Чехия. 

Курсът е проведен в Татрите. 

Първите курсове започват през 1988 г. в Пирин планина, като се ползва 

новата база на МОН – х. „Академика” в подножието на вр. Кутела. Студентите в 

курса са от Историческия, Филологическия, Педагогическия и факултет 

Математика-Информатика, в които ски спортът е задължителна учебна 

дисциплина, а след 1992 година се трансформира в избираема в учебните 

планове.  

Такива курсове се провеждат без прекъсване до 2000 година, когато в 

специалността „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ 

дисциплината Зимни спортове (ски) бе приета за задължителна, според 

тогавашните Държавни образователни изисквания. От тогава ски-курсове се 

организират ежегодно само със студенти от тази специалност. Групите варират 

около 35 студенти в задочно обучение и около 45 – в редовно. Преподавателите 

са проф. Людмил Петров, доц. Елена Кънчева, доц. Светослав Стефанов и доц. 

Стоян Денев, които имат натрупан многогодишен стаж (Е. Кънчева и Л. Петров – 

над 30 години, а С. Стефанов и С. Денев – над 15 години). За общо 30 години, от 

1988 до 2019 г., са проведени 60 ски курса.  

  

Галерия: Базата на търновци в Пирин планина, край гр. Банко, и първи стъпки 

със ските  
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Снимките са предоставени от личен архив на проф. Людмил Петров 

 

 Регион Северозападен – Габрово, Враца и Видин – с изключение на ТУ 

в гр. Габрово няма данни за целенасочено и системно обучение и 

практикуване на ски спорт. 

 Регион Югозападен – основно Югозападен университет „Неофит 

Рилски” 

Обучението на студентите по ски в ЮЗУ стартира  с организирания 10-

дневен  ски курс през  1978 г.  на хижа „Семково“, след което базата на курса се 

ситуира на местността „Попина лъка“, а от 1982 до 1996 г. на хижа „Академика“. 

От 1997 до 2015 г. ски курса се провежда в местността „Паничище“ и след 2015 и 

до днес – в ски зоните над гр. Банско.   

Първите преподаватели, деятели и ски-учители в тези курсове, както и на 

тези, които и в момента провеждат обучението, са:  проф. Петко Щерев, проф. 

Иван Стайков, проф.   Магдалена  Глушкова, ст. преп. Ф. Бояджиев, проф. Ат. 

Георгиев,  гл.ас. Ир. Топалова, ст. преп. Д. Въчков,  доц.Е. Кавдански, доц. Ив. 

Глушков, доц. В. Цветков и преп. Ст. Атанасов.  

От началото до разкриването на специалност „Педагогика на обучението 

по физическо възпитание и спорт“/ПОФВ/  курсовете по ски се провеждат със 

студентите от специалностите „Начална училищна педагогика“ и  

„Предучилищна педагогика“, а от 1987 и със студентите от специалност 

„Дефектология“, като се обхващат всички студенти (около 200 души). След 

разкриването на специалността „ПОФВ“  зимните курсове започват да се 

провеждат само със студенти от тази специалност ( средно по 50 – 60 студенти на 

курс). 

По отношение програмното и педагогическото осигуряване може да се 

каже, че са налични както необходимият хорариум за обучение на студентите (в 

началото до 1988 г по 84 часа – 14 дни по 6 часа на ден, а сега 60 часа – 10 дни по 

6 часа), така също и учебни програми. Преподавателите, които провеждат 

обучението са възпитаници на ВИФ (НСА), като някои от тях са и със 

специалност „Ски“. 

Отношението на академичните ръководства на ЮЗУ „Неофит Рилски”  към 

ски спорта на студентите във времето е било различно, но определено може да се 
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каже положително. От сегашното ръководство се очаква по-силна финансова 

подкрепа по отношение подновяване и модернизиране на ски екипировката, 

която е силно амортизирана. В ЮЗУ няма официална програма (приета на АС) 

или на други нива на управление за развитие на спорта до 2022.    

 

Снимките са предоставени от лични архиви на  преподавателите по ски от 

катедра „Теория и методика на физическото възпитание” 

 

 
 

Галерия: Студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” по ски пистите на Рила и ски 

зона Банско 

 

 Пловдивски регион – ВУ в гр. Пловдив и гр. Смолян 

В Пловдивски регион развитието на ски спорта сред студентите в миналото 

най-силно е застъпено в ИДНУ22 „Дичо Петров” в гр. Смолян под влияние на 

емблематичната фигура Георги Фотев – ръководителя на Катедрата. 

Впоследствие когато полувисшето учебно заведение е закрито и организационно 

преминава към Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, където като 

спортно направление и масова реакреативна дейност ски спорта не се различава 

съществено от разгледаните дотук ВУ. Основен лидер и организатор на 

целокупната дейност в ски спорта е катедрата „Теория и методика на 

физическото възпитание и спорт” с ръководител проф. Веселин Маргаритов, ДН. 

Близостта на ПУ до Родопите и Рила благоприятства обучението и 

усъвършенстването на студентите по ски. Друг благоприятен фактор е 

ориентацията на голяма част от завършващите спортното училище в гр. Чепеларе 

скиори към ПУ и специалността ПОФВ.    

 

Заключение 

Ретроспективният анализ по темата и научният въпрос, както експертните 

оценки и мнения, и резултатите от SWOT-анализа позволиха да направим 

няколко основни обобщения и конкретни изводи, които се свеждат до следното: 

 През 60-те години на миналия век започва интензивно изграждане на 

подсистемата за внедряването на снежните спортове сред студентската 

младеж като средство за обогатяване на физическото възпитание и 

спортната дейност в българските висши училища. За целта се осигуряват 

                                                           
22 ИДНУ – Институт за детски и начални учители.  
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съответните организационни, нормативни, финансови, академични и 

материално-технически предпоставки и ресурси. 

 До началото на прехода след 1982 г. към демокрация и пазарна икономика, 

усилията са насочени основно към началното обучение и усъвършенстване 

в алпийската ски техника и беговите дисциплини. Водеща е ролята на 

образователното министерство и СВО към него в тясна интеграция с БТС, 

БСФК и БФ по ски, ДКМС и други институции. 

 Силно влияние върху развитието на ски спорта сред студентите оказва 

интензивният напредък в международния планински туризъм и 

изграждането на модерна туристическа инфраструктура. Изграждането на 

урбанизираните ски зони в българските планински курорти и постепенното 

насищане на пазара със съвременна ски екипировка също оказва 

ползотворно влияние върху развитието на обсъжданата подсистема. 

 През периода до 1991 година студентите ползват редица привилегии, които 

вече конкретизирахме. Тяхното финансово измерение оказва стимулиращо 

въздействие върху развитието на снежните спортове сред студентите. 

 Водещи в програмното осигуряване на процесите на обучение и 

усъвършенстване са БФ по ски, създаденото Българско ски училище и 

катедрите по физическо възпитание и спорт към висшите училища ведно 

със своите специалисти в сектора. 

 След 1991 г. и преминаването към нова държавна политика на българския 

спорт, след реформите във висшето образование и смяната на 

управленските парадигми, студентският спорт, а в това число и снежните 

спортове, преминават към застой. Може би най-силно отрицателно 

влияние в тази насока оказват загубата на преференциите на студентите и 

прекомерната комерсиализация на ски услугите в сферата на туризма. 

 Ролята БТС е парализирана поради настъпилите организационни и 

приватизационни процеси и безогледното разграбване на всеобщото 

наследство – туристическите хижи, домове и планински заслони. 

Студентските туристически дружества „Академик”, които бяха мощен 

двигател за развитието на ски спорта сред студентите в повечето висши 

училища, прекратиха своето съществуване. Студентските съвети към ВУ 

проформа се грижат за развитието на студентския спорт по места, още по-

малко за масовия рекреативен ски спорт.       

 Запазват и се разширяват прерогативите на катедрите към ВУ, където има 

акредитирана специалност за подготовка на учители по физическо 

възпитание и спорт и където в учебните планове като задължителна учебна 

дисциплина фигурира „Зимни спортове” или „Ски”. 

 Независимо че обучението и усъвършенстването по ски изцяло се поема 

финансово от самите студенти, у тях се е запазило желанието и стремежът 

да практикуват снежните спортове. Положителни практики в това 

отношение са въведени в СУ „Климент Охридски” – Департамента по 

спорт, които доказват жизнеността на тези инициативи.  
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 Налага се тенденцията студентите индивидуално, или на малки групи – 

формирани на принципите на предпочитанията и интересите си, да търсят 

удоволствието и приключенията в снежните спортове, е характерно за 

западноевропейските практики и други „снежни” нации. 

 Положително влияние у нас оказват инициативите на INTERSKI  и    

International association snowsports at schools and universities (IVSS), на 

чийто форум сме домакини през м. март т.г. – 2019. 
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ABSTRACT: The article presents the qualities of the innovative, socially 

intelligent teacher. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Социалната интелигентност според Карл Албрехт е способност да се 

разбираш с другите, като ги привличаш за съдействие. В този смисъл социалната 

интелигентност представлява съчетание от чувствителност към потребностите и 

интересите на другите (т. нар „социален радар“), великодушен и уважителен 

подход към тях и комплекс от практически умения за успешно взаимодействие с 

хората в каквато и да е среда. Социалната интелигентност (СИ) предлага щироко 

достъпен и обхватен модел за описване, оценяване и развиване на социалната 

интелигентност на личностно ниво. Според автора измеренията на този вид 

интелигентност са пет, а именно: 

 Осъзнаване на ситуацията – способност да се разчитат ситуациите и   

да се тълкува  поведението на хората, участващи в тях. 

 Присъствие, често наричано „маниери“ – набор от вербални и 

невербални  поведения, които създават представата за даден индивид в 

съзнанието на другите. Това е начинът, по който даден индивид въздейства на 

отделни личности или групи от хора чрез своята външност, настроение и 

поведение. Важно е социално интелигентната личност да внушава усещане за 

увереност, професионализъм, доброжелателност и дружелюбност, а не да 

излъчва плахост, несигурност, враждебност или безразличие. Личностното 

присъствие е поведение и физически качества, които издават и изискват 

уважение и внимание. 

 Автентичност – социални радари на типове поведение, които създават 

представата за всеки индивид като честен, открит, етичен, благонадежден, 

добронамерен или неавтентичен („неистински“). Автентичност е желанието и 

способността да си позволиш да бъдеш истински, а не фалшив или престорен. Тя 

е начинът, по който да контактуваш с другите, така че да заслужиш доверието 

им. Тя е разликата между това да си искрен и да си лицемерен. Да си автентичен 

означава да вярваш или да разчиташ на себе си, така че да можеш да бъдеш 

истински творец и притежател на своето пространство или място. 
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 Яснота – способност на индивида да обяснява идеите си, да формулира 

възгледите си, да предава информация точно и разбираемо, като всичко това е 

предпоставка за привличане на други хора за сътрудничество. Особено важни са 

езиковите модели в това понятие, които са основно два вида: „ чист език“ и 

„замърсен език“. „Замърсеният език“ включва твърдения и подбор от думи, които 

могат да изплашат, обидят, ядосат, отблъснат или объркат другите. „Словесните 

сопи“ са специален и особено неприятен тип замърсен език. Те са едно от онези 

агресивни, догматични, нетърпящи обсъждане изявления, които карат слушателя 

да се чувства образно казано, ударен по главата от мнението, убеждението или 

оценката на някой друг. „Чистият език“ използва по-неутрални словесни модели 

и избор на думи, които предизвикват емпатия и предразполагат към 

непредубеденост и свободен обмен на идеи. С други думи Яснотата включва 

способността да се наблюдава както собствената употреба на езикови модели, 

така и езиковите модели на другите и да се избягват определени словесни 

патологии, които могат да доведат до недоразумения, до конфликти и дори до 

психологическа дезаптация, било то индивидуална или колективна. 

 Емпатия – способност на индивида да установява връзка с другите с 

цел положително сътрудничество и взаимодействие. Отровното поведение 

разрушава емпатията, докато подхранващото поведение я възстановява или 

поражда. Емпатията изисква  избягване или отказване от отровните видове 

поведение и усвояване на подхранващите видове поведение. Не е реалистично да 

се мисли, че може да се злоупотребява с хората, да се обиждат, да им се внушава 

усещането, че са незначителни, необичани или недостойни, или да са хвалени, 

когато има нужда от нещо, и да са пренебрегвани, когато няма. В изграждането 

на емпатия трябва да се имат предвид  три фактора: внимателност, одобрение и 

признание. 

Според Гарднър, всеки разполага с цяла система от отделни 

интелигентности, или основни измерения на компетентност. С други думи  

социалната интелигентност може да се представи като комбинация от основен 

усет към хората – нещо като стратегическо социално съзнание и набор от 

свързани умения за успешно взаимодействие с тях, т.е. най-простото описание на 

социалната интелигентност е: Способността на отделния индивид да се разбира 

добре с другите и да ги привлича към сътрудничество. Крайните степени на СИ 

са много ниска и много висока и могат метафорично да се означат като „отровен“ 

или „подхранващ“. Отровно поведение според тази дефиниция е това, което кара 

другите да се чувстват неоценени, неспособни, уплашени, гневни, разочаровани 

или виновни. Подхранващото поведение кара другите да се чувстват значими, 

способни, обичани, уважавани и ценени. Хората с висока социална 

интелигентност, т.е. онези, които са социално съзнателни и с подхранващо в 

основата си поведение, са привлекателни за другите. Хората с ниска социална 

интелигентност са предимно токсични за другите и действат отблъскващо. 

Учителят трябва да притежава много висока СИ.  

Независимо че е констатирано  голямо закъснение за въвеждане на СИ, тя 

се очертава като приоритет в развитието в ранните степени на възпитанието, 

общественото образование, обучението за възрастни и бизнеса. Децата и 
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юношите трябва да се научат да печелят приятелството и уважението, за което 

жадуват. Социалната интелигентност може да смекчава конфликтите, да 

изгражда сътрудничество, да замества фанатизма и крайното противопоставяне с 

разбиране и да мобилизира за осъществяването на обща цел. 

В съвременните образователни институции не трябва да се допуска 

отровно поведение, в която и да било негова форма. Трите основни форми на 

отровно поведение са: 

 Социална халитоза – безцеремонно поведение. Притежават я хора, които 

не могат и не искат да се отнасят с хората „като с хора“. Разновидност на 

социалната халитоза е човек, който знае само една „история“ и държи да я 

разкаже на всеки, който е готов да стои и да слуша. Този синдром на 

„единствената история“ е свидетелство за форма на прикрита враждебност, 

импулс да се подлагат на тормоз другите, които се чувстват длъжни да 

спазват правилата на учтивото общуване. 

 Метеоризъм – липса на чувствителност, невежество, неосъзнаване на 

ситуацията, или казано с други думи, което вероятно е най-лошото – в 

липсата на уважение към общоприетите норми на поведение. 

 Пърхут – поведение, при което човек егоистично налага своите интереси 

над чуждите. Такова поведение има личност, която се възползва от 

учтивостта на другите, за да иска услуги, които не съответстват на 

отношенията й с тях. Такова поведение има и всяка нарцистична личност. 

Трите разгледани форми на отровно поведение – социална халитоза, 

метеоризъм и пърхут – са породени от една и съща социална патология: липсата 

на проницателност или загриженост у тези хора за въздействието им върху 

другите. 

Според английския писател фантаст Х. Уелс „Цивилизацията все повече се 

превръща в надпревара между просветеността и катастрофата“. В този контекст в 

съвременното общество всеки се нуждае от следните три неща, за да увеличи 

шансовете си да оцелее и да живее в относителен мир: 

 Необходимост от лидери, които да се обърнат към нашето по-висше 

„аз“ и да ни призоват да израстваме като личности и като общество, а не лидери, 

които които да обслужват нашите примитивни страхове и себелюбива алчност. 

 Нужда от образователна система, в която да са на почит принципите 

и поведението, свързани с високата социална интелигентност, която да учи 

младите хора да разбират културите и субкултурите, с които ще се срещнат в 

съвременния свят, и която да подчертава, че сътрудничеството има по-голяма 

стойност от противопоставянето. С други думи, днес е необходима 

образователна система, която подготвя младите хора да изразяват ясно идеите си, 

да умеят да бъдат разбирани и да се опитват да разберат другите, преди да 

реагират на поведението им. 

 Необходимост от медийна среда, която да служи на високите културни 

ценности, а не просто на търговските интереси на корпорациите, чиито 

директори се чувстват в правото си да продават, каквото те решат на всеки, на 

когото могат да повлияят, и по всички възможни начини 
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Всички взаимодействия  в училище се случват в определен контекст. Без 

значение кой с кого, къде и как взаимодейства, винаги е налице някаква 

обстановка, в която те контактуват.  Не може да има взаимодействие без 

контекст, а контекстът поражда смисъл, а смисълът, създаден от контекста, 

оформя поведението на участниците. В случай че не се разбира контекстът, не 

може да се разбере и поведението. Познати са три измерения или субконтексти 

като начин да наблюдаваме какво се случва: 

 Проксемичен контекст – динамика на физическото пространство, в 

което хората контактуват, начините, по които те структурират това пространство 

и въздействието на пространството върху тяхното поведение. 

 Поведенчески контекст – типовете действия, емоции, мотивации и 

намерения, които се проявяват във взаимодействието между хората, участващи в 

ситуацията. 

 Семантичен контекст – езиковите модели, използвани в разговора, 

които говорят явно и прикрито за характера на отношенията, разликите в статута 

и социалното положение, определящите социални кодове и степента на 

разбиране, за която допринасят или пречат езиковите навици. 

Важно за социално интелигентната личност , каквато е несъмнено всеки 

учител, е познаването и спазването на т. нар. „златно правило“ – „Постъпвай с 

другите така, както би искал те да постъпват с теб“.  Друг различен поглед 

към емпатията е т. нар. „Платинено правило“, което звучи така: „ Постъпвай с 

другите така, както те предпочитат да постъпват с тях“ и предполага 

откриване на специфичните потребности на отделните хора в конкретни 

ситуации. Успешните учители притежават набор от 5 социално-емоционални 

компетенции, които им позволяват да управляват процесите по време на час.  

Това са самоосъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост, управление на 

взаимоотношения, отговорно вземане на решения. 

Самоосъзнатостта се отнася до способността на учителя:  

 да осъзнава собствените си чувства; 

 да е наясно с интересите, ценностите, силните и слабите си страни; 

 да поддържа добро ниво на вяра в собствените си възможности. 

Самоосъзнатият учител разбира емоциите си. Емоционално 

интелигентният преподавател успява да свърже въпросните емоции със 

ситуациите и мислите, които са ги отключили. Добре развитите социално-

емоционални умения на учителя му позволяват да осъзнае как емоциите и 

мислите влияят на конкретното му поведение. Социално и емоционално 

компетентният преподавател е наясно с това, че поведението и реакциите му са 

повлияни от множество индивидуални фактори, свързани с  

 предишен опит;  

 чертите на характера му; 

 изпитваните в момента емоции; 

 натрупаните досега знания; 

 мнението и нагласите му. 

Той е наясно, че същите фактори влияят и на поведението на неговите 

ученици. Това знание му позволява  ефективно да контактува със своите 

https://prepodavame.bg/wp-admin/post.php?post=3384&action=edit
https://prepodavame.bg/wp-admin/post.php?post=3384&action=edit
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ученици, независимо от различията, да изгради силни взаимоотношения с тях и 

да ги ангажира още повече в процеса на учене и развитие. Самоосъзнатият 

учител познава силните и слабите си страни. Той е способен да предвиди как те 

се отразяват на преподаването му.  Иновативният учител осъзнава, че 

абстрактните му уроци са неясни за децата, и си поставя за цел да намери  

подходящи примери от реалния живот, с които да илюстрира материала с цел 

същия да бъде разбран. 

Една голяма част от самоуправлението включва умението на учителя да 

регулира своите емоции. Емоционалната регулация е способността на човек да 

управлява емоциите си, да ги променя, както и да влияе върху това дали са 

положителни или отрицателни. От учителите се очаква не само да регулират 

собствените емоции, но и да покажат на децата как да регулират техните. Ето 

защо учителите, които показват високо ниво на владеене на компетенцията 

самоуправление, се справят по-успешно с разнородните предизвикателства в 

класната стая. Учителят, който добре управлява себе си, умее да идентифицира 

своите собствени позитивни и негативни емоции, възникващи при общуването 

му с учениците, родителите и колегите. Той помага и на децата да управляват 

своите емоции. Добрият педагог създава топла и грижовна атмосфера в класната 

стая, без това да е в ущърб на взискателността и високите очаквания към 

учениците. Социалната осъзнатост е свързана с разбирането на другите. Това е 

умението да “погледнем през очите” на другия. Тази компетенция позволява да 

се направят допускания за чувствата, мислите, нагласите, очакванията и 

възможните реакции на събеседниците. Социално компетентният учител 

разбира, че гледната точка на учениците, родителите и колегите му се различава 

в зависимост от техния опит, възраст, пол, социална и етническата 

принадлежност, степен на образование, социално-икономически статус.  Всичко 

това му позволява правилно да оценява както приликите, така и различията в 

характерите на учениците, родителите и колегите си. Добре развитите социални 

умения, от една страна, а от друга – умението за поддържане на 

взаимоотношения отстрана на учителя се характеризират с: 

 реакции и поведение, свързани с грижа за другите; 

 сътрудничество; 

 емпатичен отговор; 

 социално ангажиране с цел подобряването на средата и живота на 

другите хора; 

 уважение към другите. 

 

Социално и емоционално компетентният учител създава и поддържа 

здравословни и позитивни взаимоотношения с ученици, родители и колеги. 

Разрешава конфликтите и успешно неутрализира спорове, възникнали между 

самите ученици. Отговорното вземане на решения е процесът, чрез който 

успешните учители изследват набор от възможни опции за реагиране и избират 

тази, която най-вероятно би ги отвела до желания краен резултат. Учителите 

често трябва да вземат бързи решения. Вземането на решения е процес от 

няколко стъпки. В първата стъпка за части от секундата се анализират (понякога 
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и несъзнателно) “знаците” в класната стая. След това се извлича информация от 

дългосрочната памет, което често изглежда като свързване на случващото се в 

момента със спомени и предишен опит. Накрая се взема решение, което се 

проявява чрез конкретно поведение. Всеки учител знае по колко пъти на ден му 

се налага да препланира за секунди и да взема бързи решения в зависимост от 

случващото се в класната стая, докато се опитва да следва предварително 

създадения план на урока. Затова умението за отговорно вземане на решения е 

ключово.  Не всички учители обаче винаги проявяват това умение по оптимален 

начин. Понякога игнорират знаците за умора и разсеяност на учениците и 

продължават със същото бавно темпо по предварително съставения план, в 

резултат на което губят вниманието на учениците си. Много често пренебрегват 

факта, че някои ученици няма как да се приберат вкъщи, ако изпуснат 

единствения си транспорт и задържат класа след биенето на звънеца. Така не 

съобразяват решението си с етичното и морално отношение към нуждите и 

индивидуалната ситуация на някои ученици. Това оказва негативно влияние 

върху отношенията им с тези ученици, а оттам и на тяхната мотивация. Може  да 

се очаква следващия път тези деца да не влязат в час. Социално и емоционално 

компетентният учител анализира множеството данни от заобикалящата го среда, 

за да вземе най-доброто решение за протичането на урока, управлението на 

класната стая, взаимодействието с учениците, техните родители и колегите. Той 

взема под внимание както индивидуалното благополучие на всяко дете, неговите 

емоционални нужди и академичните му цели, така и потребностите на класа като 

цяло.  Винаги трябва да се има предвид, че децата, а и възрастните, не се учат от 

това, което се казва, а от това, което се прави. При  усъвършенстване на 

собствените си социални и емоционални компетенции, се дава силен тласък за 

развитие на всички, които са наоколо и особено на децата и подрастващите, 

които  в тази възраст изграждат характерите си. Никой не е съвършен. 

Подобряването на собствената социална интелигентност е инвестиция, която 

води не само до удовлетворение и успехи в класната стая, но и в личния живот на 

всеки индивид. 
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ABSTRACT: Preschool education marks the beginning of building ideas, 

relationships, competencies. The development of electronic resources is a priority in 

the work of the preschool teacher, who is looking for interactive methods of work, 

adequate to the modern development of technology. 

The article presents opportunities for their application in the pedagogical 

situation in kindergarten leads to interest in children and effectiveness in learning. 

 

KEYWORDS: educational resources, preschool education, teachers. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Приложението на електронни ресурси в детската градина е начин да се 

откликне на интересите и потребностите на децата, да се разчупи традиционният 

процес на обучение, като се постигне  както външна, така и вътрешна мотивация 

за учене чрез игра у децата. Непознатите и трудни аспекти от образователното 

съдържание могат да бъдат интересни и занимателни за децата, но всичко това 

зависи от начина, по който учителите представят новото познание пред тях. 

Опитват ли се да бъдат новатори, прилагат ли интерактивни методи на работа, 

търсят ли нови алтернативи за въздействие и нетрадиционни начини на 

обучение, всичко това води до интерес у децата и разбира се до резултатност в 

работата. 

През последните години детските учители активно търсят различни 

пътища и многопосочни решения на проблемни ситуации, като използват 

възможностите на информационните и комуникационните технологии по 

образователните направления.  Търсят подходящите педагогически стратегии и 

платформи, които да доведат до диференциране и индивидуализиране на 

педагогическата ситуация чрез различни електронни ресурси под формата на 

играта.  

За децата на ХХI век играта често е синоним на компютър, таблет, лаптоп, 

защото  я свързват с предпочитаните от тях компютърни игри. Като педагог С. 

Тодорова изразява своето мнение, че учителят трябва да е медиатор между 

информационния хаос в съвременното общество и подредените знания [5]. 

 Не малко публикации в интернет има по темата, че децата можели всичко 

и това изглежда така, защото липсата им на опит не им позволява да се страхуват 

(от повреди, от неуспех), но те не се страхуват да опитват и успяват да постигнат 
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някакъв резултат или преднамерено търсен такъв, или са ни наблюдавали какво 

правим и ни имитират или са създали нещо, след като сме им показвали стъпка 

по стъпка как става. Но те все още не са се научили. Не знаят как да търсят 

решение на непознат проблем освен това, което правят интуитивно. Когато 

опитат и не стане, се отказват. Тогава се нуждаят от учителите да ги научат как 

да продължат [1]. 

В детската градина масово от учителите се използва пакетът Microsoft 

Office. За изпълнение на поставените задачи децата получават първоначални 

знания, умения и навици за работа с програмите MS Word, MS PowerPoint, Paint, 

както и различни онлайн приложения и инструменти. 

С помощта на MS Word се разработват авторски електронни ресурси като 

например работни листи с пъзели, оцветявки, ребуси и др. Създадените и 

използвани дидактични материали позволяват да се разширят възможностите на 

педагогическата ситуация, правят я по-ефективна и разнообразна, но също така и 

повишават интереса на децата към обучението. Ресурсите могат да бъдат с 

различна степен на трудност, според познавателните възможности на децата и да 

са предназначени както за индивидуална работа, така и за групова или 

фронтална. 

Една от най-успешните форми на подготовка и представяне на 

образователното съдържание е създаването на мултимедийна презентация. Тя 

съчетава динамика, звук и картина, т.е. тези фактори, които най-дълго задържат 

вниманието на детето и предизвикват неговия интерес. Презентацията може да 

бъде използвана на всеки етап от педагогическата ситуация и е подходяща за 

всички теми от образователното съдържание по направленията. Задължително 

условие е тя  да съдържаща кратък текст, видео, рисунки. Освен това, с помощта 

на презентацията могат де се използват и разнообразни форми за организация на 

педагогическото взаимодействие – индивидуална, фронтална, групова. Така 

образователното съдържание се представя чрез опорни образци, което подобрява 

запомнянето и усвояването на знанията на децата. 

Детските учители използват и готови, достъпни за възрастта, 

мултимедийни електронни ресурси – енциклопедии, образователни игри, 

кръстословици, тренажьори, тестове, мултимедийни дискове, образователни 

портали на различни български издателства. 

„Планета на загадките“ е диск за работа с 5 – 7 годишни деца с 

електронни и интерактивни игри. Образователното съдържание, което децата 

овладяват и осмислят, докато играят и се забавляват, е разработено чрез 

различни по вид и степен на сложност. Има познавателни материали – 

научнопопулярни и художествени текстове, музикални произведения и 

произведения на изобразителното изкуство, aнимирани обучителни игри и 

игрови упражнения с тематично съдържание по всички образователни 

направления; развиващи творчески задачи и упражнения – разпознаване на 

букви, откриване на буквата на начален звук в дума, съпоставяне на думи с техни 

графични модели, класификация по един или повече признаци, откриване на 

принцип на редуване, изключване на обект, броене, събиране, изваждане, 

ориентиране в природата, моделиране на социално-битови събития; енигматични 
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материали – решаване на кръстословици, разчитане на код, сглобяване на пъзел; 

откриване на зависимости в предметно судоку, движение по схема и лабиринт; 

занимателни задачи – оцветяване на скрита картина по зададена легенда, 

откриване на решение на задачи чрез поставяне на обекти на определени места. 

 Съдържанието е обобщено и структурирано в 8 комплексни ключови теми. 

Заглавията: Пролет, Лято, Есен и Зима подсказват, че материалите, с които 

работят децата, са обединени тематично в четирите годишни времена. Целият 

обем на мултимедийните разработки е подчинен на случващото се около децата 

през различните сезони. Игрите и задачите по български език и литература, 

математика, околен свят са представени чрез характерните за сезона занимания и 

дейности, музикални произведения и произведения на изобразителното изкуство. 

Темите: Заедно в детската градина, Професиите на хората, Моята родина 

България, Ще бъда в първи клас, обогатяват и разширяват представите на децата, 

развиват и усъвършенстват отношението им към важни за бъдещото им 

изграждане социални умения за включване в заобикалящата ги среда. 

Използват се в педагогическата практика и софтуерните продукти „Дядо 

вади ряпа”, „Житената питка” и „Хитър Петър”, които са 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 представени са върху приказки: „Дядо вади ряпа”, 

„Житената питка” и  приказки за Хитър Петър.  

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.  

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 [2]. 

Във всеки образователен продукт има различен брой игри. 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“), 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“). 

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 [2].  
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„Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ и приказки за Хитър Петър 

обезпечават целите на обучението в четвърта възрастова група във всички 

образователни ядра по български език и литература: Свързана реч, Речник, 

Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно 

произведение, Пресъздаване на литературно произведение. 

 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. 

За постигането на повече резултати от дадена дейност от особено значение 

е прилагането на иновационни методи, за да се увеличат образователните ефекти 

и ситуацията да е по-динамична, по-атрактивна, по-интересна и достъпна от 

познавателните книжки. За да могат децата да съпреживяват истинските неща в 

живота,  да се радват на красивото, да могат да планират и вземат решения, да 

търсят верния път за  постигане на желанията си, да се борят, да откриват, да 

съграждат, е необходимо отрано да бъдат обучени на самоорганизация,  която е  

добра основа за успешна себереализация на по-късен етап от живота им. И 

всичко това се осъществява в и чрез играта, която е водеща и доминираща 

дейност в периода на детството. В подкрепа на казаното убедително звучат 

думите на Е. Петрова, „играта поставя  детето като субект в дейността  и дава 

възможност за проява на активност, която се възпитава в самостоятелност“ [4]. 

Пример за това е масово наложилата се в детските градини програмируема 

пчеличка Bee-Bot. Тя представлява забавна и привлекателна роботизирана 

играчка, която е наградена като най-впечатляващ хардуер за детската градина и 

по-малките ученици от началното училище на Bett 2006 (Великобритания) – най-

големия панаир за технологични образователни продукти.  Основава се на 

принципите на Lego и дава възможност на децата да програмират пътешествие 

на роботчето в квадратна мрежа.  

Дизайнът на играчката е адаптиран към потенциалните й потребители – 

децата, и е с форма на жълта пчеличка с черни ивици. Този дизайн обаче не е 

единствен. Може да бъде променян чрез използването на специални пластмасови 

обвивки и добавяне на допълнителни елементи – хартиени антени, платнени 

крила и т.н. Играчката притежава и малък конектор за превоз на играчки или 

други движещи се устройства в задната му част. 

 С програмируемата играчка Bee-Bot може да се създаде програма от най-

много 40 команди. Всяка зададена команда се добавя към досегашния списък от 

команди, а ако искаме да изтрием този списък, избираме (clear). Ако искаме в 
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даден момент пчелата да изчаква повече секунди, трябва да натиснем бутона 

(pause). Всяко активиране на бутона (pause) ще накара Bee-Bot да изчака 1 

секунда, т.е. ако искаме на дадено място Bee-Bot да изчака 5 секунди, преди да 

продължи, трябва да натиснем бутона (pause) 5 пъти. 

Потребителският интерфейс всъщност е копие на интерфейса на успешната 

играчка Pixie5, съобразен с възможностите на децата. Те могат да въведат до 40 

инструкции в една програмирана последователност. Потребителят не може да 

променя дължината на един етап или ъгъла на въртене. Тези параметри са 

постоянни (което е разбираемо по отношение на целевата група на 

потребителите – децата), играчката се движи 15 см в една стъпка. 

Bee-Bot осъществява и лесна обратна връзка за потребителя. След 

завършване на цялата последователност от команди, очите на пчеличката мигат и 

играчката издава финален звук. Звук се чува и при реализиране на 

програмираната последователност. Звуците могат да бъдат и изключени от 

дискретен превключвател в дъното на играчката. 

Начинът, по който се контролира програмируемата играчка, е прост. 

Децата свикват със зеления бутон GO много бързо. Този бутон е единственият 

зелен бутон в целия интерфейс. Освен това се намира в централната част на 

играчката. Лек проблем се появява с двата сини бутони CLEAR и PAUSE. Те са 

поставени симетрично [3]. 

Видовете задачи, които могат да се изпълняват с програмируемата играчка, 

са няколко: 

• да се придвижва върху картинни пана; 

• да се придвижва в лабиринти; 

• да заобикаля поставени препятствия; 

• да събаря леки препятствия, за да достигне до крайната точка на движение. 

 Програмирането на Bee-Bot включва няколко типа комплексни движения: 

• движение на определен брой „стъпки“; 

• достигане на определена цел от конкретно начало; 

• изтриване на паметта; 

• програмиране на нови движения от точката на достигане на предишен ход. 

Възможно е да се прилагат различни форми на работа – както 

индивидуална, така и групова. Индивидуалните задачи се изпълняват от всяко 

дете като равнището на пространствена ориентация определя различно време за 

усвояването на описаните движения и изпълнението на поставените задачи. При 

груповата работа може да се ползва както една програмируема играчка, така и 

повече едновременно. При наличие на две пчелички децата могат да се 

състезават разделени на отбори. Пчеличката може  да пренесе съобщение, 

послание, пожелание под формата на  рисунка от едната група до другата или от 

едно дете до друго, от едно дете до всички останали. Състезание може да се 

организира и само с една пчеличка, като се ползва хронометър.  

Използването на пчеличката може да се прилага във всички етапи на 

педагогическата ситуация: за мотивация по темата, за затвърдяване и прилагане 

на знанията, решаване на практически и проблемни задачи. 
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За повишаване качеството на педагогическото взаимодействие в детската 

градина се използват интерактивни методи. Според Румен Вълчев интерактивни 

са методите, обосновани на едновременното получаване на знания, развиване на 

умения и изграждане на нагласи чрез поставянето на децата в ситуации, в които 

могат да си взаимодействат. Те са на основата на диалог, решаване на проблеми, 

съпреживяване. Изследователската им работа заема особено място в 

педагогическата ситуация като развива способностите им, повишава увереността 

в собствените им знания и умения и удовлетворява потребностите им. 

Пример за това е интерактивното табло, което е създадено за приказки, 

поздрави, графици, дежурства в детската градина. То е многофункционално 

средство за обучение и е изключително лесно за използване. Разполага с 

възможност за визуализиране и озвучаване на шест изображения. Допълнително 

могат да се запишат още четири звука, които заедно с останалите шест могат да 

бъдат възпроизведени, чрез бутони. 

Характеристики: 6 бутона със сменяеми изображения и 10 сек. запис на 

всеки от бутоните.  

Таблото е подходящо за окачване на стена и може да се използва за 

упражняване на последователност от дейности, проследяване на исторически 

събития и др. и се използва много активно от децата по всички образователни 

направления. 

Все по-популярни в детската градина стават и електронните книги на 

принципа на мултимедийните презентация, например: 

Book creator – създателят на книги е прост инструмент за създаване на 

страхотни цифрови книги, като електронни ресурси за представяне на 

образователното съдържание по направленията: Български език и литература, 

Математика, Околен свят, Музика.  

Комбинират се текст, изображения, аудио и видео, за да се създадат и: 

интерактивни истории, детско портфолио, албум със снимки, комикси, вградени 

клипове, проектни дейности.  

Книгите, които учителите създават, дават възможност да ги споделят с 

децата от групата, с които работят, както и публично споделяне за 

разпространение и използване от други учители.  

WriteReader e уеббазиран образователен инструмент, подпомагащ 

изграждане на дигитални компетентности у децата чрез неговото използване. 

Ролята на учителя при работа с WriteReader е редакция на работата на детето, 

добавяне на коментари или бележка към всяка страница от книжката.  

Този ресурс се използва за онагледяване на тематично съдържание по 

Конструиране и технологии, Изобразително изкуство, както и в проектни 

дейности на децата.  

Wakelet е приложение, с което учителите съхраняват, организират и 

споделят своя идея за ситуация, проект или споделени материали за децата. То 

работи на различни устройства и става все по-популярно, заради интуитивния му 

интерфейс и огромните възможности, които предлага за организиране на 

програмното съдържание по образователните направления: Български език и 
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литература, Околен свят, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и 

технологии и Музика. 

Мотивирането чрез използването на електронни ресурси, адаптирани за 

педагогическите ситуации, е силно въздействащо за децата и съдейства за 

ефективността на обучението. Детските учители трябва да отговорят по 

подходящ начин съобразно индивидуалните потребности и възможности, 

личностните качества, знания, умения и интереси на децата по посока на 

максималното развитие на потенциала им. Съчетаването на добрата методика на 

преподаване с атрактивните възможности на ИКТ, създават условия за по-

качествено обучение.   

Представените електронни ресурси подпомагат работата в тази посока, 

като дават възможност за индивидуална работа и развиване на компетентности. 

Играейки с тях децата усъвършенстват уменията си за общуване, което е в 

основата на тяхната социализация. 

В бъдещите наши поколения да възпитаваме граждани способни да живеят 

в новата ситуация. 
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ABSTRACT: At the beginning of the process of integration of children with 

special educational needs, the emphasis is mainly on integration in mass kindergartens 

and mass schools. However, the integration of students in vocational schools remains 

unclear and unresolved. With the entry into force of the Preschool and School 

Education Act 2016 and the promulgation of the Ordinance on Inclusive Education, 

the transformation of the Resource Centers to support integrated education and 

upbringing of children and students with special educational needs in Regional 

Centers to support the process of Inclusive education regulates the activity of 

counseling, guidance and adaptation of students with special educational needs in 

vocational schools. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Образованието е право на всички граждани, чиято крайна цел е да се 

подготвят хора с отговорни права и задължения в едно демократично общество. 

Образованието в България набляга на две основни зони: развиване на 

интелектуалния потенциал на учениците и подхранване на ценностите и 

патриотизма, създавайки разумни и активни членове на обществото. 

Образованието изгражда личността, то има силата да дава знания и умения и да 

формира социални нагласи у изграждащата се личност. 

Как се образоват и как се възпитават децата на България? Знаят ли и 

отстояват ли своите права? Знаят ли какви задължения имат? Научават ли се на 

себеуважение и уважение към другия? Показваме ли им, че ако са различни, ако 
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имат нужда от подкрепа, няма да бъдат отхвърлени? Различните имат ли право 

на образование, имат ли право на професионална реализация? 

За да се даде по-мащабен отговор на всички въпроси, приобщаващото 

образование в България е възможно и наложително. 

Безспорно приобщаващото образование за деца и ученици със специални 

образователни потребности е не просто тенденция, а политика, която успешно се 

прилага в страната. Възникнало като интегрирано обучение в България, е прието 

официално през 2003 година. То обхваща следните категории деца и ученици: с 

интелектуални затруднения, със зрителни увреждания, със слухови увреждания, 

с хронични заболявания, с говорни и езикови нарушения. Приема се, че тези 

категории деца и ученици са със специални образователни потребности поради 

наличието на определени дефицити в различни сфери – познавателна, моторна, 

сензорна. 

„В последните години се обсъждат и реализират значителни промени в 

образованието с цел да се създаде гъвкава и модифицирана система за обучение 

и възпитание на децата и подрастващите със специални образователни 

потребности. Дългогодишният опит, натрупан от системата на специалното 

образование, свидетелства за това, че както децата с типично развитие, така и 

тези с различни нарушения притежават възможности и потребности за 

приобщаване към отделните форми на образование, труд и култура. Поради това, 

на съвременния етап на развитие на образователната система на преден план 

изпъкват задачите, свързани със създаване на условия за развитие на личността 

на всяко дете в съответствие с особеностите на психическото и физическото му 

развитие и в зависимост от неговите способности и таланти” [4]. Главната цел на 

интегрираното обучение е да постигне вграждане на децата със специални 

образователни потребности в средата на техните връстници, а впоследствие – в 

обществото като цяло. Затова учебните часове се провеждат заедно с класа, 

който посещава съответното дете. В зависимост от дефицита, с него се 

провеждат индивидуални занимания от различни специалисти – специални 

педагози, логопеди, психолози. 

Всяко дете е уникална личност със своите собствени качества, интереси, 

способности и образователни потребности и всяко дете със специални 

образователни потребности има право да бъде образовано по индивидуални 

програми, съответстващи на неговите способности и потребности. 

Процесът „интеграция“ се налага с цел да се избегне сегрегирането и 

изолираното обучение на учениците с увреждания. С навлизането на 

интегрираното обучение в масовите училища и детски градини се налага 

необходимостта от възприемане на нови мерки, нова финансова политика, 

осигуряваща допълнителни услуги, оказвани от квалифицирани специалисти, 

създаване на подкрепяща среда, ангажиране на родителите като партньори в 

образователния процес. Всичко това се осъществява и развива въз основа на 

създадена Наредба №1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със 

специални образователни потребности и/или хронични заболявания. 

С особено значение за този процес е декларацията от Саламанка, която 

очертава приоритетните области на интеграцията на децата със специални 
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образователни потребности. Една от тях е образование от ранна детска възраст. 

Успехът на интегрираното училище до голяма степен зависи от ранната 

идентификация, оценка и стимулиране в ранна детска възраст на детето със 

специални потребности. От това следва, че образователните програми трябва да 

се разработят по специален начин. 

В тази връзка е разработен Национален план за интегриране на деца със 

специални образователни потребности и/или с хронични заболявания. Този план 

функционира в изпълнение на параграф 34 от Преходните и заключителните 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народната 

просвета и обхваща периода 1-ви януари 2004 до 1-ви януари 2009 г. 

Говорейки за интегрирано обучение, плавно започва да навлиза и 

формулировката приобщаващо образование, което се дефинира като един 

всеобхватен процес, които се развива непрекъснато. 

Много важен момент, който трябва да се отбележи, че при започване на 

процеса на интеграция на децата със специални образователни потребности се 

набляга основно на интеграция в масови детски градини и масови училища. 

„Наличието на деца със СОП в учебното заведение е достатъчен мотив за 

разгръщане на дейността по посока на работата с тях” [2]. Неизяснено и 

неуредено обаче остава интегрирането на ученици в професионални училища. 

Единствената професионална подготовка се осъществява в създадените 

през 1992 г. социални учебно-професионални заведения /СУПЗ/, с действащ 

Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения, 

издаден от Министерството на труда и социалните грижи, на основание 

Постановление на Министерски съвет №63 от 1991 г. и обнародван в държавен 

вестник, бр.1 от 3-ти януари 1992 г.  

В гр. Варна през 1992 г. учебно-производственото предприятие „Труд“ се 

преобразува в социално учебно-професионално заведение „Анастасия д-р 

Железкова“, с капацитет до 300 места. В учебното заведение се приемат лица, 

навършили 14 годишна възраст за придобиване на професионална квалификация. 

Обучението се извършва от учители специалисти по съответно професионално 

направление. В социално учебно-професионално заведение „Анастасия д-р 

Железкова“ се обучават по специалностите: тапицерство; мебелно производство; 

шлосерство; работник в строителството; помощник-готвач; шивач; обущарство и 

цветарство. Завършилите получават свидетелство за професионална 

квалификация. Реализацията на завършилите лица се осъществявала в мебелни 

фабрики, впоследствие фирми, в областта на строителството, в областта на 

туризма.  

През 2007 г. социално учебно-професионално заведение „Анастасия д-р 

Железкова“ се преобразува в социално учебен-производствен център „Анастасия 

д-р Железкова“, а през 2016 г. с решение на общински съвет Варна центърът се 

закрива, поради липса на курсисти. 

В Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов” Варна се провежда обучение на ученици със специални 

образователни потребности от 2009 г. Това е първата професионална гимназия в 
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гр. Варна, която започна обучение на ученици със специални образователни 

потребности, интегрирано и в специални паралелки. 

Учениците със специални образователни потребности, които покриват 

държавен образователен стандарт, са приети в масови паралелки след седми клас 

по следните специалности: „Производство на мебели”, „Горско и ловно 

стопанство”, „Интериорен дизайн“, „Парково строителство и озеленяване“. 

Учениците, които не покриват държавен образователен стандарт, се приемат и 

обучават след завършен седми клас с документ удостоверение в тригодишен курс 

на обучение по специалност „Озеленяване и цветарство“, професия „Работник в 

озеленяването”.  

Учениците със специални образователни потребности, учещи в 

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай 

Хайтов”, Варна, бяха насочвани от Екип за комплексно педагогическо оценяване, 

към Регионален инспекторат на образованието – Варна. Това бе единственото 

професионално училище, в което се обучаваха ученици със специални 

образователни потребности, непокриващи държавните образователни 

изисквания. Насочвани бяха ученици и в средни общообразователни училища от 

Варненския регион. 

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование 

от 2016 г. и обнародването на Наредбата за приобщаващото образование, 

преобразуването на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното 

обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни 

потребности в Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование се урегулира дейността по консултиране, насочване и адаптация на 

учениците със специални образователни потребности в професионалните 

училища. Към Регионален център – Варна, е създаден Регионален екип за 

подкрепа личностното развитие на децата и учениците. Членовете на 

Регионалния екип са специалисти – ресурсни учители, логопеди, психолози и 

при необходимост и други специалисти. Функциите и дейността на Регионалния 

екип се осъществява в съответствие с Правилник за устройството и дейността на 

регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование –

Варна, със Закона за предучилищното и училищно образование и с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. Към състава на 

Регионалния екип, Варна, са определени мобилни групи – 4 на брой. Една от 

основните дейности на Регионален екип, в частност на мобилните групи, е 

консултиране и насочване на ученици, завършили 7-ми клас с удостоверение на 

територията на област Варна, за продължаване на обучението им в профили и 

специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им 

потребности и здравословното им състояние; информиране на родителите за 

възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на 

професионална квалификация на учениците със специални образователни 

потребности след VІІ. 

Мобилните групи изготвят становище за насочването на всеки ученик, 

завършил седми клас. За изготвянето на становището са необходими набор от 

документи, а именно:  
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1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от 

професии; 

2. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия 

лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил 

или по специалност от професия; 

3. всички документи, съдържащи информация за здравословното 

състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, 

както и други документи, които имат отношение към обучението и 

образованието на ученика; 

4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 

консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска 

комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с 

приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени 

изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.  

Становището съдържа преценка на индивидуалните потребности, личните 

интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на 

обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в 

подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния 

план-прием и с допълнителния държавен план-прием за област Варна. 

Становището съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния 

учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за 

подходящата форма на обучение на ученика.  

Всяка година Регионален екип към Регионален център – Варна, изготвя 

процедура по насочване на ученици, завършили седни клас с удостоверение. 

Процедурата е съобразена с нормативната уредба и заповед на началника на 

Регионално управление на образованието – Варна, със съответни срокове. 

Координаторът на Регионален екип – Варна разпределя входираните 

заявления с набора от документи по мобилни групи, определя се ден и час, в 

който родител и ученик, завършил седми клас с удостоверение се срещат с 

членовете на мобилната група. Провежда се събеседване с цел да се насочи 

ученикът в учебно заведение, избрано по желание и не е противопоказано на 

здравословното му състояние. Мобилната група дава становище в писмен вид.  

Регионален екип към Регионален център, Варна, предоставя възможности 

за избор на учебно заведение, съобразено с желанието и потребностите на 

ученика. В област Варна професионалните училища към които има специалности 

по прогресии с първа степен на професионална квалификация, а именно: 

1. Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване 

„Николай Хайтов“ – Варна: 

 Техник-озеленител/Парково строителство и озеленяване – по 

професията Работник в озеленяването; 

 Техник-лесовъд/ Горско и ловно стопанство – по професията 

Работник в горското стопанство; 

2. Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ – Варна: 

 Офис-мениджър/ Бизнес администрация – по професията 

Деловодител 
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3. Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

Варна:  

 Готвач/ Производство на кулинарни изделия и напитки – по 

професията Работник в заведенията за хранене и развлечение; 

 Ресторантьор/ Производство и обслужване в заведенията за хранене 

и развлечения – по професията Работник в заведенията за хранене и 

развлечения; 

 Ресторантьор/ Кетъринг – по професията Работник в заведенията за 

хранене и развлечения; 

 Хотелиер/ Организация на хотелиерството – по професията 

Камериер или по професията Портиер – пиколо; 

 Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост/ 

Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия – по професията Работник в 

хранително-вкусовата промишленост; 

4. Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна: 

 Моделиер-технолог на облекло/ Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил - по професията Работник в производството 

на облекло; 

5. Обединено училище „Христо Ботев” – с. Цонево;  

6. Обединено училище „Иван Вазов” – с. Любен Каравелово.  

Друга възможност за професионална подготовка на ученици със специални 

образователни потребности е по част от професия в професионалните училища 

на територията на област Варна. Освен в споменатите по-горе професионални 

гимназии се насочват ученици и в професионална гимназия по строителство и 

архитектура „Васил Левски“ Варна. В община Провадия – Професионална 

гимназия по селско стопанство „Земя“; Професионална гимназия по 

хотелиерство, ресторантьорство и туризъм „Цар Симеон Велики“. В община 

Суворово – Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Георги 

Победоносец“. В община Белослав – Професионална гимназия „Св. Димитър 

Солунски“. В община Долни Чифлик – Професионална гимназия по селско 

стопанство „Иван Мичурин“. В община Вълчи дол – Професионална гимназия по 

земеделие и горско стопанство, с. Стефан Караджа.  

От изброените професионални училища е видно, че в област Варна 

основно са ситуирани професионални гимназии по селско и горско стопанство, 

което не за всеки ученик е здравословно да продължи своето образование. 

Поради тази причина мобилните групи към Регионален екип, Варна, насочват 

ученици и в средни училища с профили в региона и не само. 

С всяка изминала година учениците, завършващи седми клас с 

удостоверение, се увеличават. За учебната 2021-2022 г. са насочени 86 ученици 

със специални образователни потребности. 

Мобилните групи към Регионален екип, Варна, включват специалисти с 

висок професионализъм, благодарение на който успяват да консултират и 

насочват учениците в училища с профили и специалности, желани от самите тях 

и от родители им, както и съобразени с потребностите на всеки ученик. 
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Освен към професионални училища, ученици със специални потребности 

се насочват и към Център за специална образователна подкрепа „Свети св. Кирил 

и Методий“, с. Кривня, обл. Варна и в Център за специална образователна 

подкрепа – Варна. 

Център за специална образователна подкрепа „Св. св Кирил и Методий“, с. 

Кривня е образователна институция, в която се обучават деца и ученици със 

специални образователни потребности – умерена умствена изостаналост и 

множество увреждане, след насочване от Регионален екип, гр. Варна. 

Завършилите 7-ми клас ученици се насочват в различни професионални 

направления, според желанието на родителите и възможностите на ученика. 

Към момента една ученичка се обучава по индивидуален учебен план и 

програми за професионално обучение с придобиване на професионална 

квалификация част от професията ресторантьор, трета степен, към 

Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм “Цар 

Симеон Велики“, гр. Провадия. 

В сградата на центъра е разположен кабинет по готварство, който е 

оборудван с различни готварски електроуреди, готварска печка, микровълнова 

фурна, кухненски робот и други уреди. 

След завършване на образованието си учениците получават удостоверение 

за професионално обучение и имат възможността да се реализират на пазара на 

труда . 

От завършилите през годините има деца, които работят по специалността 

си. Една ученичка, която е настанена в Център за настаняване от семеен тип – гр. 

Провадия, към момента работи като миячка в заведение за хранене в гр. 

Провадия. Двама бивши ученици работят и в хотел в к.к Слънчев бряг. 

По голяма част от учениците са насочени след 7-ми клас към специалност 

от професията „Трайни насаждения “с професионално направление 

“Растениевъдство и животновъдство“ към Обединено училище “Св. св Кирил и 

Методий“, с. Блъсково, общ. Провадия, обл. Варна. Учебните часове от раздел 

„Отраслова професионална подготовка“ се преподават на учениците от 

специалисти на Обединено училище “Св. св Кирил и Методий“, с. Блъсково. 

Учениците със специални образователни потребности, насочени в Център 

за специална образователна подкрепа – Варна, се обучават по професионално 

направление готварство.  

В гр. Варна функционира специално училище за ученици с нарушено 

зрение „ Проф. Д-р Иван Шишманов“, където Регионален екип насочва ученици, 

завършили 7-ми клас с удостоверение.  

Завършилите ученици с множество увреждания посещават дневни 

центрове за пълнолетни лица във Варна. С тях работят специалисти, които 

организират и провеждат различни дейности и мероприятия, насочени към 

пълноценно интегриране на потребителите в обществения живот, както и към 

повишаване на самостоятелността и независимостта им. В рамките на 

обучителните програми се планират дейности за социално включване на база 

индивидуалния им план за грижа. 
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Малък брой ученици, завършващи и завършили образованието си, имат 

професионална реализация. Основно реализация има в отраслите – горско 

стопанство, строителство и много малка част в туризма. Не може да се подмине 

фактът, че пазарът на труда не е отворен към учениците със специални 

образователни потребности, завършващи средно образование с удостоверение. 

Това се явява като основен социален проблем, към който е необходимо 

Министерството на социалните грижи да насочи своите усилия. Младите хора, 

макар и с увреждания и специални потребности, са част от обществото на 

България. Те имат необходимост от социален и независим живот. И ако могат да 

бъдат полезни на пазара на труда, не би следвало да има пречка за тяхната 

реализация. Държавната намеса е наложителна в тези трудни времена, за да се 

създадат условия завършилите младежи със специални образователни 

потребности да започнат работа по съответна специалност. Тя трябва да се 

реализира в дългосрочна перспектива, а не само с временна заетост. В противен 

случай те отново се връщат в предишното си ниво на развитие. Професията и 

достойната трудова реализация за всеки ученик трябва да е основната цел и 

мотото на училищата, които обучават ученици с интелектуални затруднения за 

трудовия пазар. Тук целта не е подготовка за по-нататъшно обучение, тъй като 

това се счита за краен етап на обучението. 

Основната концепция, залегнала в приобщаващото образование, е, че всяко 

дете и всеки ученик има право на достъп до качествено образование, независимо 

от различия, основани на възраст, пол, етническа принадлежност, увреждане или 

други бариери пред ученето. „На всяко отделно, специално дете, трябва да се 

подбере и даде това, от което има необходимост, според специалните му 

потребности, за да „покори то своите върхове” [1]. Вярваме, че всеки трябва да 

получи шанса да развие своите способности, да обогати своите познания и 

умения. 

„Децата и светът, в който те живеят, са основополагащ мотив за значителна 

част от дейностите ни като възрастни. Наша цел като родители, педагози и 

специалисти е да задоволяваме непрекъснато нарастващите им потребности да 

опознават природата и заобикалящата ги действителност, да научат за новостите 

и откритията, да намерят своето място в „сложния лабиринт на 

взаимоотношения“ [3]. Децата със специални образователни потребности също 

искат да живеят и да се развиват като всички нас, да споделят живота си с 

приятели, близки и роднини. Младите хора искат да водят самостоятелен живот, 

да не са в тежест, да не са изолирани в домовете си и обгрижвани от семействата 

си. Искат да бъдат пълноценна част от нашето общество.  

Ще завърша с мисълта на Мери Темпъл Грандин, професор от щатския 

университет в Колорадо: „На света ще са нужни всичките различни видове 

умове, за да работят заедно. Трябва да работим за развитието им, защото всеки 

един от тях ще е абсолютно необходим в бъдеще. Трябва да работим, за да 

ангажираме тези деца със света.“ 
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СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДГОТВЕНОСТ НА УЧЕНИЧКИ ОТ 6. 

КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО 

ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Мартин С. Базелков 

 

THE SPORTS AND TECHNICAL PREPAREDNESS OF SCHOOLGIRLS 

FROM 6. CLASS DEPENDING ON THE APPLIED MODEL FOR INITIAL 

VOLLEYBALL TRAINING 

 

Martin St. Bazelkov 

 

ABSTRACT: In this development we have focused on primary volleyball training 

at school and in particular the technical training of students of 6. class. A study was 

conducted on two groups of schoolgirls using a test battery including the main 

elements of the volleyball game that are being studied in this class. One group, which 

we have conditionally named a control group, is working on the standard methodology 

for school training, and the other experimental group is trained according to an 

author's model for initial volleyball training presented by us. 

 

KEYWORDS: Volleyball at school, initial training, technical training, overhead 

pass, underhead pass, service, attack. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

През последните години в съвременния волейбол настъпиха редица 

промени както в правилата на играта, така и в технико-тактически план. 

Забелязва се все по-голяма динамичност на игровите ситуации. Бързото 

преминаване от нападателни в защитни двигателни действия определя 

спецификата на играта като една най-динамичните от всички спортове с топка. 

За успешното реализиране на всяка точка в една волейболна среща се 

изисква своевременни действия на всеки играч, които да са адекватни за 

съответната игрова ситуация. Те трябва да бъдат съобразени с неговите 

собствени координационни възможности и правилното му взаимодействие с 

останалите от играта [Антонова: 2010].  

Успешното организиране и реализиране на тези действия до голяма степен 

зависи от овладяването на основните технически елементи, с които започва 

началното обучение по волейбол. 

Както във всеки спорт, така и в във волейбола важен фактор за правилното 

обучение са специфичните компетенции, определящи играта. В своя разработка 

Х. Николов посочва  четири основни подхода за развиване на ключовите 

компетенции във волейбола. Това са компетентностният като основен, 

личностният, дейностният и игровият подход. Прилагането им в обучението по 

волейбол спомага на учениците да достигнат необходимото ниво от компетенции 
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като съвкупност от знания, умения и високо ниво на специална физическа, 

техническа и тактическа подготвеност [Николов 2015]. 

При техническата подготовка преминаването от началното разучаване на 

елемента към достигане до двигателен навик се явява сложен и продължителен 

процес. Прилагането на правилните упражнения с многократни повторения 

въздейства върху междумускулна координация и вътремускулна регулация 

[Димитров: 1992]. 

Според учебните програми по физическо възпитание и спорт, влезли в сила 

през учебната 2017/2018 година, началното обучение по волейбол започва в 6. 

клас с разучаването на основните технически елементи на играта с топка: 

подаване с две ръце отгоре, подаване с две ръце отдолу и начален удар [МОН: 

2016]. Това са базовите елементи на играта без усвояването, на които по-

сложните и атрактивни отигравания са трудно осъществими. В съвременния 

волейбол видовете подавания се използват най-често от основните конструктори 

в отбора – разпределителя и либерото. Те допринасят за целия облик в 

организацията на играта в защита и в нападение [Христова: 2011]. 

Другият основен елемент, без който не може да бъде представена играта в 

цялостния си завършен вид, е изпълнението на начален удар. Характерното за 

него е, че изпълнението му започва с топка в ръка и зависи изцяло от 

изпълняващия сервис. Това донякъде ограничено двигателно умение дава от своя 

страна възможността за усъвършенстването му и достигане до много високо 

спортно-техническо ниво, което води до съществен принос по време на мач 

[Антонова: 2011; Котев 2018]. 

В настоящото изследване ще проверим и до каква степен учениците от 6. 

клас могат да усвоят и най-атрактивния елемент от играта, а именно 

нападението. Атакуващите удари във волейбола винаги са били едни от най-

атрактивните и впечатляващи действия, извършвани от състезателите. 

Целта на настоящата разработка е да се определи нивото на техническа 

подготовка на ученици от 6. клас в резултат на приложен авторски модел за 

начално обучение по волейбол в училище. 

За постигане на целта си поставихме следните задачи:  

1. Да се направи обзор и анализ на литературните източници, касаещи 

нашата разработка. 

2. Да установим нивото на техническа подготовка по волейбол на 

ученичките от 6. клас 

3. Да се извърши оценка и анализ върху ефективността на приложения 

модел за начално обучение по волейбол в училище. 

4. На базата на получените резултати да се представят съответните изводи 

за бъдещата практика. 

В изследването участваха 92 ученички от 6. клас  подбрани на лотариен 

принцип от няколко училища на територията на град Шумен. Те бяха 

разпределени в една контролна и една експериментална група. Контролната 

група (КГ) работи по стандартната методика за обучение по волейбол, а 

експерименталната група (ЕГ) се обучава по разработения от нас авторски модел 
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за начално обучение по волейбол. Изследването бе проведено еднократно  в края 

на учебната 2018/2019 година. 

На фиг. 1 схематично сме представили авторски методичен модел за 

начално обучение на двигателните действия по волейбол, по който се е 

обучавала експерименталната група. 

 

 
Нивото на техническата подготовка на шестокласничките изследвахме с 

помощта на шест теста (табл. 1), подбрани така, че да може от тях да се 

придобие представа за нивото на усвояване на основите на техниката на 

волейболната игра. 

Статистически величини, характеризиращи техническата подготовка и 

значимост на разликите на момичетата от ЕГ и КГ  

Таблица 1 

№ Показатели N Аvкг Avег Разлика 
% на 

прираста 
t Pt% 

1 Под. отгоре в цел 50 1 2,06 1,06 106% 3,58 99,9% 

2 Под. отдолу в цел 50 0,93 1,56 0,63 68% 3,15 99,7% 

3 Под. отгоре на 50 7,17 17,8 11,63 162% 2,53 98,5% 
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стена 

4 
Под. отдолу на 

стена 
50 2,95 5,78 2,83 96% 1,81 92,2% 

5 Начален удар 50 1,19 2,16 0,97 82% 3,17 99,7% 

6 Нападение 50 1,05 1,88 0,83 79% 2,01 99,9% 

 

Подаването е един от основните елементи на игра, който трябва да 

започне обучението във волейболната техника.  От правилното му усвояване 

зависи по нататъшното изграждане на двигателните навици, необходими за 

пълноценното участие в играта. Резултатите от първия тест „Подаване с две ръце 

отгоре в цел“ при ученичките и при двете групи се отличават с доста голямо 

разсейване на признака (Vкг=93,7%, Vег=78%). Забелязва се, че това двигателно 

действие се усвоява твърде скокообразно в зависимост от индивидуалните 

особености на ученичките.  

Сравняването на двете средни стойност показва, че подаването с две ръце 

отгоре в по-голяма степен се усвоява от ученичките от ЕГ. Получената разлика, в 

полза на ЕГ, от 1,06 попадения се подкрепя от достатъчно висока доверителна 

вероятност Pt=99,9%. От нормативната таблица за оценка на специфичната 

работоспособност в спортните училища, за ЕГ откриваме цифровата оценка по 

шестобалната система  „добър (3,75)“. За КГ съответната оценка  „среден (3.00)“. 

Предвид на това, че този елемент от волейбола е с доста сложна биомеханична 

структура, получените оценки ни дават основание да отчетем, че усвояването на 

подаването с две ръце отгоре върви в правилната посока. 

 

 

 
 

Фиг. 2 Фиг. 3 

Успешното разучаване на подаването с две ръце отгоре зависи и от 

правилното придвижване към топката, заемането на подходящ волейболен стоеж 

за поемане и отпращане на топката.  
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Статистически величини, характеризиращи техническата подготовка на 

момичетата от КГ 

 Таб

лица 2 

№ Тест n Xmin Xmax R Av Sx V% 

1 
Подаване с две ръце 

отгоре в цел 
42 0 3 3 1 0,94 93,70% 

2 
Подаване с две ръце 

отдолу в цел 
42 0 3 3 0,93 0,81 87,05% 

3 
Подаване с две ръце 

отгоре с/у стена 
42 2 28 26 7,17 5,2 72,60% 

4 
Подаване с две ръце 

отдолу с/у стена 
42 0 13 13 2,95 2,16 73,28% 

5 Начален удар 42 0 4 4 1,19 1,17 98,59% 

6 Нападение 42 0 3 3 1,05 0,82 78% 

 

Вторият основен вид подаване във волейбола е подаване с две ръце 

отдолу. Резултатите, получени при провеждането на теста  „Подаване с две ръце 

отдолу в цел“, показва, че този вид подаване е по-труден за усвояване от 

ученичките. Освен това, една не малка част от тях не могат да реализират дори 

едно точно попадение. Поради това и извадките се определят като силно 

нееднородни, с голямо разсейване около средната стойност (Vкг=87,05%, 

Vег=63%). ЕГ се отличава с относително по-добър резултат от КГ, като 

разликата от 0.63 точни попадения се подкрепя от достатъчно висок процент 

статистическа достоверност  - Pt=99,7%.  

За нас интерес представляваше да открием къде в нормативната таблица 

за оценка на работоспособността в спортните училища се намират нашите 

средни стойности. Съответните цифрови оценки по шестобалната система 

отговарят на: за КГ „среден (2,70)“, а за ЕГ – „среден (2, 92)“.  Макар разликата 

между двете оценки да не е много голяма, все пак тя говори за по-добра 

успеваемост в ЕГ, благодарение на приложения модел за начално обучение по 

волейбол. 

 

Статистически величини, характеризиращи техническата подготовка на 

момичета от ЕГ 

  

Таблица 3 

№ Тест n Xmin Xmax R Av Sx V% 

1 
Подаване с две ръце 

отгоре в цел 
50 0 6 6 2.06 1.39 78% 

2 
Подаване с две ръце 

отдолу в цел 
50 0 4 4 1.56 0,99 63% 

3 
Подаване с две ръце 

отгоре с/у стена 
50 1 112 111 17,8 26,89 151,1% 

4 Подаване с две ръце 50 1 73 72 5,78 11,02 190% 
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отдолу с/у стена 

5 Начален удар 50 0 6 6 2,16 1,8 83,3% 

6 Нападение 50 0 4 4 1,88 1,38 73,4% 

 

Поради обстоятелството, че усвояването на подаването с две ръце отгоре 

е от съществено значение за пълноценното участие във волейболната игра, 

решихме да проведем още един тест с горно подаване – „Подаване с две ръце 

отгоре срещу стена“. От таблиците за вариационен анализ веднага прави 

впечатление изключително голямата вариативност на извадките, особено за ЕГ. 

Рангът на разпределение на стойностите е също с много широки граници. 

Големите стойности на коефициента на вариация още веднъж подчертават, че 

подаването се усвоява скокообразно и с различни темпове от ученичките, 

продиктувано от техните индивидуални особености.  

От обобщената таблица за техническата подготовка на момичетата 

откриваме, че средната стойност в ЕГ е с 17,8 бр. по-висока, отколкото на КГ. 

Тази относително голяма разлика я квалифицираме като значителна, поради 

високата стойност на  Pt=98,5%. При началното обучение се обръща 

изключително внимание на правилната техника на различните подавания, което е 

изиграло положителна роля за доброто и правилно усвояване на тези двигателни 

действия. В процентно отношение получената разлика съответства на численото 

изражение – 68%. 

Подобно на анализирания вече тест проверихме и степента на усвояване 

на подаването с две ръце отдолу срещу стена. Този вид подаване в играта 

обикновено се използва при посрещане на начален удар и при игра в защита. 

Това до голяма степен определя важността на елемента и необходимостта от 

стриктното усвояване на неговата техника. 

По отношение на групирането на резултатите около средната стойност и 

при подаването отдолу, извадките ги определяме като силно нееднородни, с 

голямо разсейване на признака. Рангът на разпределение в ЕГ (Rег=72 

подавания) е със значително по-широки граници, отколкото на КГ (Rкг=13 

подавания). Сравнителният анализ на постиженията, по този показател, ни дава 

основание да предположим, че специализираните упражнения са съдействали за 

по-добрите резултати в ЕГ. Между двете средни стойности на извадките 

откриваме процент на разликата от 96%. 

Началният удар е елемент, с който започва играта. Освен това той не 

представлява само просто вкарване на топката в игра, а е  и мощно оръжие за 

затрудняване на противника. Долният лицев начален удар е с елементарна и 

достъпна техника за изпълнение. Това го прави достъпен и подходящ за 

разучаване и усъвършенстване от ученичките в 6. клас. 

Вариационният анализ показва, че независимо от по-големия ранг на 

разпределение в ЕГ (Rег=6), отколкото в КГ (Rкг=4), отчитаме малко по-ниска 

стойност на коефициента на вариация за ЕГ (Vег=83,32%) от тази за КГ 

(V=98,59%). И двете извадки ги определяме като силно разнородни с голямо 

разсейване на признака. Цифровите оценки от таблицата за оценяване на 

спортната подготовка в спортните училища за нас представлява интерес, защото 
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по този начин можем да направим реална преценка за нивото на техническата 

подготовка. След екстраполацията на средните стойности и табличните оценки 

установяваме цифрова оценка за ЕГ „добър (3,75), а за КГ „среден  (2,57). 

Длъжни сме да отбележим, че при изпълнение на теста с нашите извадки за 

успешен опит се смяташе този, при който топката попадне в противниковото 

поле, а не в конкретна, предварително зададена зона. 

  

 
 

Фиг. 4 Фиг. 5 

Нападението или забиването е един от най-трудните, неестествени и 

сложни елементи във волейболната игра, което изисква добра координация в 

безопорно положение. Това е завършващият удар, който цели да затрудни 

противника максимално. Нивото на усвояване на този елемент проследихме с 

теста „Забиване по посока на засилването“. Забиването като тема не е включено 

като област на компетентност в програмата по физическо възпитание и спорт за 

шести клас. Независимо от това ние включихме начални упражнения за 

нападение в специализираната програма. Мотивите ни за това бяха продиктувани 

от обстоятелството, че по този начин ще представим играта пред децата в 

цялостен и по-завършен вид, което от своя страна ще повиши интереса и 

двигателната активност на учениците. 

В EГ успешно реализираните нападения са Avег=1,88, което е с 0,83 

единици по-добро постижение, отколкото в КГ (Avкг=1,05). Получената разлика 

е подкрепена от висока доверителна вероятност от Pt=99,9%. При 

екстраполиране на средните стойности в нормативните таблици за оценка на 

работоспособността в спортните училища установяваме цифрови оценки както 

следва: за КГ „среден (3.00)“, а за ЕГ „добър (3,52)“. Относително добрите 

показатели не бива да се интерпретират като отлични резултати предвид на това, 

че коефициентите на вариация са много високи и в групите са налице много 
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нулеви резултат. Поради тези факти трудно бихме определили забиването по 

посока на засилването като изграден траен двигателен навик за момичетата. В по 

нататъшната работа това двигателно действие е необходимо допълнително да се 

разучава, стабилизира и усъвършенства. 

От настоящото изследване, което направихме, можем да обобщим следните 

изводи: 

1. От направения литературен обзор можем на обобщим, че правилното 

обучение на базовите технически елементи на играта и последващото им 

усъвършенстване влияе до голяма степен върху крайния облик на съвременния 

волейбол. При него все по-често се забелязват изключително динамични игрови 

ситуации, характерни с бързо променящи от защитни към нападателни действия 

и обратно. Това трудно би се осъществило без правилното разучаване на 

основните видове подавания. 

2. Волейбола е най-динамичната спортна игра, която се характеризира с 

трудни и неестествени за човека двигателни действия. Това я прави една от най-

трудно разучаваните спортни игри в училище. 

3. По отношение на техническата подготовка на ученичките от 6. клас си 

позволяваме да предложим обобщението, което се отнася до това, че 

експериментираният модел за начално обучение по волейбол е повлиял в 

положителна степен за овладяването на подаването с две ръце отгоре и отдолу, 

както и началния удар и нападението. Изключение прави само елементът 

подаване на топката с две ръце отдолу срещу стена. Според нас основният 

фактор, който е повлиял за тези резултати, е устойчивостта на двигателния навик 

и способността за бързо придвижване и заемане на правилна изходна позиция 

при всяко подаване. 
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ABSTRACT: The article is devoted to issues related to the problems of social 

education. The possibilities of commercial Internet advertising as a tool for the 

formation of social values of today's youth are discussed. Examples of effective 

advertising campaigns are given. 

 

KEY WORDS: social education, Internet advertising; advertising campaigns. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Социокултурната среда в „широкия” смисъл на понятието може да се 

определи като „набор от културни ценности, общоприети норми, закони, 

правила, научни данни и технологии, които обществото и човекът, като част от 

него, притежават, служат за ефективни действия и взаимодействия с всички 

компоненти на жизнената среда (има предвид природни, техногенни, 

информационни компоненти, както и взаимодействието между хората)“ [1]. 

Най-важният механизъм за формиране на социокултурната среда е 

възпитанието на личността. В тази връзка се налага да се дефинира понятието 

„образование“ като дейност, насочена към „развитие на личността, създаване на 

условия за самоопределяне и социализация въз основа на духовни и морални 

ценности, приети в обществото правила и норми, поведение в интерес на 

личността, семейството, обществото и държавата”. 

Моралното възпитание се формира от различни социални институции: 

семейство, образователни и възпитателни институции, медии, политически 

партии и др. 

Механизмите за формиране на морални ценности също са различни. 

Например по-рано като инструмент за морално възпитание на младите са се 

използвали дейности по проблема за интеграция на хора с увреждания в 

гражданското общество [2], чрез използването на специализирани 

информационни системи за отдалечен достъп и социалните мрежи, като 

инструменти за формиране и развитие на лидерските и човешките им качества 

[3]. 

Трябва да се отбележи, че младите хора са най-активната социална група, 

използваща съвременни информационни и комуникационни технологии, в 

резултат на което тази група е най-податлива на влиянието на тези технологии 

[4]. За тази цел все повече фирми производители и разпространители на 
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продукти се възползват от възможностите на търговската реклама в Интернет 

като инструмент за формиране на ценности в съвременната младеж. 

Концепцията за социално възпитание 

Все повече изследователи, анализирайки проблема за морала и 

взаимодействието на индивида с обществото, признават подхода, който като 

начало изхожда от уважението към разумното същество като самостоятелна и 

самоопределяща се единица. Според Чичерин основното морално поведение е 

„да се отнасяме към хората като към човешки същества, като към разумни и 

равни същества“. 

Следвайки Кант, Чичерин признава свободната воля като необходимо 

условие за прилагането на моралните принципи: „За да изпълни моралния закон, 

е необходимо човек да има способността да се откаже от всички емпирични 

мотиви и да бъде определен чисто вътре в себе си, върху основата на едно 

абстрактно съзнание за правото. Моралът е само това, което човек прави от 

собствения си вътрешен импулс, от безкористно желание за доброто, а това е 

възможно само при отхвърляне на всякакви емпирични мотиви” [5]. 

Отношението на правото към свободата има значението на морална 

необходимост. Това определя фундаменталната разлика между естественото 

право и моралното право. „Свободата е основен белег на човешкото общество, 

полагайки дълбока пропаст между царството на животните и царството на духа. 

Човекът сам дава закона и според желанието си го изпълнява или не го 

изпълнява. От това става ясно, че всяка доктрина за човешката общност трябва 

да започне с изучаването на свободата“. 

Различни аспекти на социалното възпитание на младите хора от различни 

позиции бяха анализирани от националната ни и от чуждестранни педагогически 

теории. Обобщавайки тези позиции, може да се отбележи, че високоморалната 

личност се характеризира с такива качества като търпение, милосърдие, 

състрадание, любов към хората, уважение към хората и себе си, чувство за дълг и 

отговорност, които са неразривно свързани с патриотизма, гражданството, 

другарство, готовност за служба на държавата си и народа.  

Формирането на ценностни ориентации в съвременната младеж, особено 

при студентите, трябва да е една от важните и приоритетни области за 

осъществяване на държавната и обществената младежка политика. За успешното 

прилагане на този процес са необходими постоянни и масови проучвания, на 

основата на които да бъдат направени изследвания, например - необходимостта 

от редовно провеждане на социологически мониторинг за възприятието на 

младите хора относно социално-политическите процеси, институциите за 

социализация и субектите на младежката политика. 

Социална реклама в интернет 

Един от мощните лостове за влияние върху формирането на активна 

житейска позиция в младите хора в момента е рекламата, която е в състояние да 

„формира култура в определена общност от хора със собствен набор от норми, 

идеи, насоки, ценности, което да позволява в тази общност да живеете в 

хармония със себе си и с другите, избирате най-добрия модел на поведение, 

отговаряйки на определен статус и очаквания” [4]. Съдържанието на рекламата в 
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съвременния свят се определя от „широк набор от изпълнявани функции, както 

икономически (формиране на потребителски предпочитания, насърчаване на 

търговията, управление на търсенето), така и неикономически (политически, 

информационни, образователни, социално-културни, психологически, 

художествена, идейна)“. 

Съдържанието на социалната реклама е най-ефективният начин за 

разкриване на основните принципи на социалното възпитание. Делът на 

социалната реклама в огромното рекламно пространство обаче е малък. Според 

различни организации и администрации, делът на социалната реклама през 2016 

– 2022 г., пусната в ефира на телевизионните канали, е само 1,3% от общото 

ефирно време. 

Социалната реклама е насочена предимно към популяризиране на 

дейността на благотворителните фондации и привличане на широка аудитория, 

която може да окаже необходимата помощ, като за тази реклама обикновено не 

се плаща от самата фондация. Друг вид реклама – издаването на брошури и 

други информационни материали се извършва или за сметка на административни 

средства, или се поема от фирми, които по този начин помагат на фондацията. 

Рекламата на стоки също може да допринесе за решаването на проблемите 

на социалното възпитание на младите хора. В рекламата на стоки в ежедневието 

ни могат да се разграничат 4 големи направления: 

- реклама на лекарства и хранителни добавки; 

- продукти, предназначени за деца; 

- храна; 

- домакински химикали [4]. 

Значителна част от големите рекламодатели рекламират не продуктите, а 

името си, организирайки широкообхватни последователни рекламни кампании, 

фокусирани в  световни проблеми и злободневни теми. Такъв пример е голяма 

компания за перилни и почистващи препарати, която в партньорство с 

Международния олимпийски комитет (МОК) през 2010 г. стартира рекламната 

кампания с тематика „Благодаря ти, мамо“. Като част от нея са организирани 

официални събития с участието на топ спортисти и спортни представители, в 

което централната роля е отредена на майките. 

С тази кампания, създадена като част от глобалното партньорство между 

компанията и Международния олимпийски комитет, се подкрепят всички майки 

в световен мащаб, както и участието на младежите в спортни дейности. 

Така при организирани срещи на родителите на известни спортисти се 

популяризира емоционалната история за ролята на майките за успеха на техните 

деца.  

Като поддръжник на детското развитие чрез спорта, компанията е дала 

възможност на хиляди деца да отидат на летен спортен лагер, където за седмица 

истински спортисти запознават децата с тайните на спорта и хармоничното 

физическо възпитание, като им представят ценностите на Олимпийските игри. 

В същото сътрудничество през 2016 г., в навечерието на летните 

олимпийски и параолимпийски игри в Рио де Жанейро, се появи видеоклипът 

„Силен“, който продължава този цикъл и е посветен на майките, които подкрепят 
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децата си в най-трудните моменти, като се започне от най-ранна възраст до 

представяне на Олимпийските игри. 

Видеоклипът, публикуван на официалната страница на компанията и МОК 

в социалната мрежа Facebook на 1 ноември 2017 г., е бил гледан от 2,5 милиона 

души за пет дни, споделен е над 5 хиляди пъти, а е одобрен от 7,9 хиляди 

потребители. Представените данни показват, че такива компании имат голяма 

целева аудитория и подобна реклама, която показва една от най-важните 

морални ценности – връзката между майка и дете, представлява голям интерес за 

потребителите на интернет ресурси [4]. 

Друг типичен пример за реклама, имаща отношение към социалното 

възпитание, са проектите на световно известна верига за бързо хранене. Нейните 

рекламни проекти са свързани с темата „Да помогнем на семействата да бъдат 

заедно”. За тази кампания се грижат и утвърдени имена. Сюжетът на един такъв 

клип показва историята на самотна майка, която е взела трудното решение да 

помоли приятеля си да се премести при нея и децата й. Отначало синът на жената 

е безразличен към опитите на мъжа да установи връзка с него, но след това 

отиват в ресторант от веригата и разбират, че всъщност имат повече общи неща, 

отколкото са си помислили. В интернет за броени дни натрупва милиони 

гледания. 

През 2015 г. футболният клуб „Барселона“ сключва договор за реклама с 

компания за производство на бяла техника и световноизвестните звезди на 

отбора приканват почитателите си да се хранят здравословно. Рекламата е 

провокация и таргетирана основно към юношите. До изтичане на договора през 

2018 г. един от клиповете има внушителните 17 922 227 гледания и фирмата 

сключва с испанския клуб още един тригодишен договор. 

В заключение можем да обобщим, че правилно направената, смислена и 

носеща послание реклама, насочена към правилната целева група, може да окаже 

много голямо влияние върху младите хора, спомагайки да се формира определен 

социално – поведенчески стереотип. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЧИЛИЩНИТЕ КУЛТУРИ 

 

Миглена И. Базелкова 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF SCHOOL CULTURE 

 

Miglena I. Bazelkova 

 

ABSTRACT: The aim of the report is to analyse school cultures on the basis of 

which to highlight their strengths and weaknesses. A good knowledge of them can help 

the school manager take action to overcome weaknesses and create a more effective 

school culture.  In order to achieve the objective, the concept of school culture is 

defined  different types of school cultures are characterised and analysed, the strengths 

and weaknesses of certain types of school cultures are highlighted. 

 

KEYWORDS: school culture, typology, analysis, strengths, weaknesses. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-151/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Увод 

В последните години все повече се говори за необходимостта от промени в 

образователната система и за мерките, които  предприема държавата за 

преодоляване на  слабите й страни. Целта е не само увеличение на доходите, а и 

осигуряване на системата с подготвени и мотивирани преподаватели, с което да 

се повиши статусът на учителската професия. Усилията в сектора са насочени 

към създаване на благоприятна, здравословна и мотивираща училищна среда за 

успешен образователен процес. 

Липсата на утвърдена училищна култура за креативност и иновации в 

управлението на институциите от системата на образованието, за изграждане и 

развиване на ефективни училищни общности, липсата на педагогически кадри и 

недостатъчно развитата организационна култура между различните 

институционални нива за методическа подкрепа, са само част от откроените 

слаби страни в SWOT  анализа на МОН, част от Стратегическата рамка за 

развитие на образованието и ученето в България (2021 – 2030) [7]. 

За тяхното преодоляване една от целите на приоритетна област 4, заложена 

в рамката, е Създаване и развиване на ефективни училищни общности. 

Дейностите за нейното реализиране са следните: 

1. Прилагане на училищни политики за създаване на позитивен 

организационен климат, ефективна комуникация и позитивни отношения 

между всички участници в процеса на образование и заинтересованите 

страни, включително за управление на конфликти, за преодоляване на 

стереотипи, предразсъдъци и дискриминационни нагласи;  
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2. Насърчаване участието на училищните общности в планиране и 

реализиране на училищни събития – конкурси, празници, тържества, 

спортни събития и др.;  

3. Прилагане на програми за взаимодействие на училищната общност с 

различни заинтересовани групи, които да подпомагат включването на 

децата в образование, трайното им приобщаване и повишаването на 

образователните им резултати;  

4. Организиране на училищното пространство и инфраструктура с оглед 

превръщане на детската градина/училището в център на общността и място 

за диалог (дружелюбна училищна среда [7]. 

 

Важна стъпка за развитие на училището е доброто познаване на 

училищната култура, нейната същност, правилно диагностициране и анализ, на 

базата на който да се прилагат мерки за създаване на спокойна, сплотена, 

мотивираща и успешна среда. 

Целта на доклада е да се направи анализ на училищните култури, на базата 

на който  да се откроят техните силни и слаби страни. Доброто им познаване  

може да помогне на училищния мениджър да предприема дейности за 

преодоляване на слабите страни и създаването на по-ефективна училищна 

култура. Като за постигане на целта е дефинирано понятието училищна култура,  

характеризирани и анализирани са различни типове училищни култури,  

откроени са силните и слабите страни на някои типове училищни култури. 

 

Изложение 

Съществуват различни дефиниции на понятието „училищна култура“, тъй 

като не е достатъчно ясно и последователно определяно. Използва се като 

синоним на „атмосфера“, „ethos” и „sapa”.  

Според Терънс Диил (T.Deal) „училищната култура“ е съвкупност от 

традиции, норми и убеждения, които са се създали по време на училищната 

история [3]. Според Столп и Смит (Stephen Stolp, Stuart C. Smith 1995) 

„училищната култура“ представлява исторически предаван модел на ценности, 

норми и вярвания, формирани в различна степен от училищната общност [5]. 

Един от първите български изследователи на училищната култура е проф. Иван 

Иванов. В своята книга „Мениджмънт на училищната култура” обобщава своите 

проучвания в тази област [1]. 

Най-общо под училищна култура се разбира влиянието на 

взаимоотношенията, нагласите, правилата (писани и неписани) и ценностите 

върху начина, по който функционира дадено училище. Тя се изразява в стила на 

мислене и поведение на по-голяма част от училищните субкултури: на 

администрация, на учители и ученици. 

Училищната култура е важен фактор, който влияе върху качеството на 

образованието и резултатите от образователно-възпитателния процес. „От нея 

зависи желанието и умението или, напротив, нежеланието и неумението на 

педагозите да управляват нестандартните за тях, бързо изменящи се 

ситуации. Всяка иновация ще бъде неефективна без съответното изменение на 
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културата, имаща фундаментално значение за правилното развитие на 

училището“[6]. Важен показател за формирането на положителна атмосфера в 

училище, освен добрите резултати на учениците, е отношението между учители 

и ученици, както и между самите ученици.  

Други признаци за съществуването на училищна култура са следните:  

1. Цялостност и устойчивост на организацията; 

2. Интелектуална и емоционална конструктивност; 

3. Придържане към определени модели на поведение и действия. 

 

Според Радев върху училищната култура влияят множество фактори като:  

1. Oбщите цели на училището; 

2. Приетите правила;  

3. Характера на общуване; 

4. Стимулите за инициативност;  

5. История на училището и други [2]. 

 

Т. Дийл и К. Петерсън разглеждат следните функции на училищната 

култура: 

1. Културата благоприятства ефективността на училището. Ако културата на 

учителите е ориентирана към  продуктивност и напредък в начина на 

обучение, то те постигат успехи. 

2. Културата подобрява колегиалността и съвместната работа. 

3. Културата насърчава иновациите. Култури, които са апатични, 

бездейностни, е малко вероятно да бъдат иновативни. 

4. Културата поражда мотивация, която се подсилва чрез ритуали, 

изграждащи общността и традициите. 

5. Културата усилва енергията на училищния персонал и учениците [4]. 

Оценявайки значението и функциите на училищната култура може да се 

определи, че е един от най-важните инструменти за управление на 

образователната институция. 

Всяка образователна институция има своя култура. Тя бива формална 

(официална) и неформална (неофициална). Под формална училищна култура 

се разбира тази, която се уповава на нормативни изисквания, документи, 

правилници, закони, разпоредби и т.н. Неформалната училищна култура се 

изразява във вътрешния интериор, утвърдените ритуали, наличието на символи, 

емблеми на училището, униформа на учениците, начин на мислене, стил на 

поведение и други. Различното им проявление в образователните институции 

формира разнообразни типологии на училищните култури. 

 

Типология на Дейвид Харгрийвс (1995г.) Той разграничава пет типа 

училищна култура, за които са характерни: 

Традиционна(формална) типА: 

 Стриктни правила и механизми; 

 Стриктни/ясни цели; 

 Натиск върху учениците за високи резултати от обучението; 
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 Дистанцирани и авторитарни отношения в училищната общност; 

 Слаби социални взаимоотношения между учители и ученици; 

 Управление, насочено към задачите и целите. 

Култура на училищното благополучие тип B: 

 Отпускаща, уютна атмосфера; 

 Неформални приятелски взаимоотношения между учители и ученици; 

 Ниско ниво на напрежение в училищната общност; 

 Замяна на академичните цели с цели за социално приспособяване; 

 Управление, насочено към ученика. 

Оранжерийна училищна култура тип С: 

 Активно участие във всички училищни дейности; 

 Високи очаквания относно личностното и образователното развитие; 

 Висок контрол от страна на учителите; 

 Липса на независимост; 

 Самостоятелност и индивидуализъм. 

Училищна култура на оцеляването Тип D: 

 Крайно слаб социален контрол и сплотеност; 

 Ролята на учителя е да поддържа дисциплината в класа; 

 Висок дял на отпадналите ученици; 

 Липса на подкрепа от директора и между учителите. 

Идеалната училищна култура тип Е: 

 Оптимален баланс между контрол и сплотеност; 

 Високи очаквания от работата на учителите и образователните резултати 

на учениците; 

 Спокойна училищна среда. 

Типология на Фердинанд Тьониес (1887 г.) Според него училищните 

култури се делят на Gesellschaft (общество) и Gemeinschaft (общност). 

Gesellschaft (общество), за която са характерни следните особености: 

 Група хора с лични интереси и лична корист; 

 Поставени са ясни правила и цели; 

 Представят се конкретни средства за постигане на целите. 

 

Gemeinschaft (общност), за която са характерни следните особености: 

 Група хора с общи цели и интереси; 

 Наличие на споделени ценности; 

 Общоприети методи за постигане на целите. 

Типология на Сузана Розенхолц: Според нея училищните култури се 

делят на парадни, подвижни, устойчиви и блуждаещи, за които са характерни 

следните особености: 

Парадни и подвижни: 

 Високо ниво на сплотеност; 

 Колективизъм; 
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 Съществува визия за общи цели; 

 Иновации и оптимистична нагласа в организацията. 

Устойчиви и блуждаещи: 

 Ниско ниво на сплотеност;  

 Индивидуализъм и липса на емпатия; 

 Липса на визия за общи цели; 

 Песимистична нагласа в организацията. 

Типологията на Камерън и Куин (Kim Cameron, Robert Quinn ) 

съдържа четири култури: Съсредоточена върху човешкия ресурс (тип кланова), 

Предприемаческа, действаща според случая (адхократичен тип), Бюрократична 

(йерархичен тип), Съсредоточена върху постигане на целта (пазарен тип). 

Тип кланова: 

 Съсредоточена върху човешкия ресурс;  

 Характерни са споделени ценности, колективизъм и дружелюбна работна 

среда; 

 Управлението е насочено към квалификация и развитие на персонала;  

 Поддържат се ценностите и традициите. 

Адхократичен тип: 

 Предприемаческа, действаща според ситуацията; 

  организацията липсва трайно установен колективизъм, а се изразявява 

само при решаване на определена задача. През останалото време 

субкултурите функционират по отделно. 

 Насърчава се предприемачеството, креативността и иновациите. 

Йерархичен тип: 

 Бюрократична;  

 Строго структурирана работна среда, чрез която се управлява поведението 

на служителите.  

 Избягват се стресови ситуации, като се разчита на предсказуемост и ясни 

механизми на управление. 

Пазарен тип: 

 Съсредоточена върху постигане на целта.  

 Стремеж към лидерство пред останалите организации и силна 

конкурентноспособност; 

Успехът се постига с поддържане на високи резултати и новаторство. 

 

 

Анализ  

Aнализирайки характеристиките на типологиите се откроиха следните 

силни и слаби страни на всяка една от училищни култури. 

Таблица 1: Типология на Харгрийвс 
типове Силни страни Слаби страни 

Традиционна 

(формална) 
 Високи образователни 

изисквания 

 Ниско ниво на 

сплотеност 
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тип А  Високи резултати на 

учениците 

 Авторитарен тип 

управление 

 Учениците не са 

щастливи 

Култура на 

училищното 

благополучие 

тип B 

 Високо ниво на 

сплотеност 

 Добри социални 

взаимоотношения 

 Щастливи ученици 

 

 Ниски образователни 

изисквания 

 Либерален тип 

управление 

 Ниски резултати на 

учениците 

 

Оранжерийна 

училищна култура 

тип С 

 Високи образователни 

изисквания 

 Ниско ниво на 

сплотеност 

 Авторитарен тип 

управление 

Училищна култура 

на оцеляването 

тип D 

 Не се открояват силни 

страни. 

 Ниски изисквания 

 Ниски образователни 

резултати 

 Слаб контрол от 

директора 

 Демотивирани 

ученици 

 Липса на сплотеност в 

училищната общност 

Идеалната 

училищна култура 

тип Е 

 Високи изсиквания 

 Високи резултати в 

училището; 

 Високо ниво на 

сплотеност в 

училищната общност; 

 

 Не се открояват слаби 

страни. 

 

 

 Таблица 2: Типология на Tьониес 
типове Силни страни Слаби страни 

Gesellschaft 

(общество) 

 Спазване на законови 

рамки 
 Индивидуализъм; 

 Лична отговорност 

 Ограничени ценности 

Gemeinschaft 

(общност) 

 Колективизъм; 

 Колективна отговорност 

 Не се открояват 

слаби страни. 

Таблица 3: Типология на Сузана Розенхолц 
типове Силни страни Слаби страни 

Парадни и 

подвижни 
 Сплотеност;   Не се открояват 

слаби страни. 
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 иновации;  

 Визия за общи цели 

Устойчиви и 

блуждаещи 

 Лична сигурност и  

предсказуемост на 

дейностите. 

 Индивидуализъм;  

 статукво;  

 Слабо приемане на 

обща визия 

 

Таблица 4: Типология на Камерън и Куин 
типове Силни страни Слаби страни 

Тип кланова 

 Сплотеност; 

 Колективизъм; 

 Работа в екип; 

 Демократичен стил на 

управление. 

 Липса на иновации; 

 Липсва фокус върху 

външната среда. 

Адхократичен тип 

 Иновативна атмосфера; 

 Лидерът е новатор и поема 

рискове; 

 Динамизъм, творчество. 

 Индивидуализъм. 

Йерархичен тип 

 Добра организационна 

дейност; 

 Ясни правила и цели; 

 Предсказуемост; 

 Добра ефективност в 

организацията. 

 Високо ниво на 

формализъм; 

 Липса на иновации. 

Пазарен тип 

 Поставяне на ясни цели; 

 Ориентирана към 

постижения във външната 

среда; 

 Силна 

конкурентноспособност. 

 Липсва фокус върху 

вътрешната  

организационна среда; 

 Безкомпромисно 

ръководство, 

ориентирано само към 

осъществяване на цел. 

 

Заключение 

На базата на анализа можем да обобщим, че всяка една от типологиите 

има своите положителни и отрицателни страни. Трудно е да се определи коя от 

тях е по-ефективна от останалите, а по-скоро дава информация за установените 

ценности, нагласи и отношения в една организация. Затова може да се приеме, че 

най-подходящ инструмент за оценка на организационната култура в училищата е 

ОCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) на Камерън и Куин. 

Създадената от тях типология разкрива  взаимоотношенията и атмосферата в 

една организация, а както се спомена в началото на доклада, това е т.нар. 

училищна култура. Правилното диагностициране и анализ представят нейното 

конкретно състояние. Това са първите стъпки  към един продължителен и 

повратен процес – промяна на училищната култура. 

 

 



526 

 

Литература: 

1. Иванов, И. „Мениджмънт на училищната култура“, Шумен, 2010. 

2. Радев, Пл. „Основи на вътрешния училищен мениджмънт“ , 2008. 

3. Deal, T. The culture of school. 

4. Deal, T., K. Petersen, Shaping Culture. Second Editions, San Francisco, Jossey 

& Bass, 2009. 

5. Stolp, S., S. Smith : Transforming school culture,1995. 

6. Vatsov, Sv. About the terms “Organizational culture” and “School culture” 

2017, SocioBrains, 452 – 457. 

7. Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България(2021-2030) Стратегически документи 

(mon.bg). 

 

 

Миглена Иванова Базелкова, докторант 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

Педагогически факултет 

катедра „ Технологично образование,  

предприемачество и визуални изкуства“ 

е-mail: m.bazelkova@abv.bg 

 

https://mon.bg/bg/143
https://mon.bg/bg/143
mailto:m.bazelkova@abv.bg


527 

 

МУЗЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПАТРИОТИЧНО 

ВЪЗПИТАНИЕ И ФОРМИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ МЕМОРИАЛНИТЕ МУЗЕИ В ШУМЕН 

 

Милена А. Георгиева 

 

MUSEUM-PEDAGOGICAL ACTIVITIES FOR PATRIOTIC EDUCATION 

AND FORMATION OF CIVIC COMPETENCIES. GOOD PRACTICES OF 

THE MEMORIAL MUSEUMS IN SHUMEN 

 

Milena A. Georgieva 

 

ABSTRACT: The proposed topic of the report presents the memorial museums of 

Shumen both as places with active positions in public life and as spaces for public and 

civic education. The perspective of the topic is parallel to the understanding that one of 

the priority areas of modern educational policy is the transition from an educational 

paradigm to a competency approach. 

 

KEYWORDS: Museum pedagogy, Memorial museums, civic education, patriotic 

upbringing. 

 

Светът, в който живеем, белязан от прогресивно развиващата се 

глобализация, обхваща всички страни на нашия обществен живот. Това нейно 

проникване има своите положителни и отрицателни страни. Тя обуславя и 

улеснява възможностите за разширяване на културните връзки между хората и 

общуването. Наистина негативна тенденция днес е плашещата възможност от 

загуба на собствената културна идентичност и самобитност, в резултат на 

процесите на акултурация и прогресираща неангажираност от страна на 

семейството, а дори и от страна на училищната и други държавни институции. 

На основата на своите традиции, българското общество все пак ясно 

демонстрира своя стремеж да предава това, което ще съхрани националната 

идентичност, историята и ценностите, това, което е паметно. Това налага и 

търсене на иновативни подходи към традиционното, с цел обществена полезност. 

Музеите са институциите, които имат най-широкия спектър от възможности за 

това. 

Ясно очертана тенденция на настоящето е, съучастието на публиките в 

музейния живот. Използват се все повече развиващи се форми на 

взаимодействие, които имат потенциал да трансформират социално 

ангажираните музеи в средище на общности. А в последните десетина години се 

наблюдават значителни положителни промени в начините, по които музеите у 

нас се свързват и взаимодействат с публиките. Съвременната музеология 

интерпретира публиките като  нехомогенни групи, обособени на основата на 

социален статус, национална и езикова принадлежност, семейно положение, 

културни потребности, религиозни и естетически възгледи и др. [1, с. 192]. 
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В това общуване българските музеи срещат и трудности, но въпреки това 

„осъществяват своята мисия като активни граждански, културни и образователни 

пространства” [2, с. 11].  

В тези пространства ключово е значението на образованието. Според 

музеолога И. Мишкова „Образованието е присъщо, свойствено на природата на 

музеите. Тяхната образователна мисия доминира във всяка друга дейност, тя е 

интегрална част от работата на целия персонал и елемент от опита, от 

впечатленията на всеки музеен потребител. Ако музеите не се грижат за 

образователната си дейност, то те не са истински музеи [3, с. 11]. Нещо 

повече, „образованието, възприето в най-широкия смисъл на думата, 

представлява начин да разбереш себе си в контекста на целия свят” [4, с. 13]. 

Настоящата статия има за цел да насочи вниманието към преосмисляне на 

някои от традиционните музейни дейности, като внесе известни детерминанти, 

да представи добри теми и практики на мемориалните музеи на Шумен. Да 

зададе някои „въпроси-отговори” за това какво и равнището на готовност 

(информираност) на музейните специалисти, а защо не и на педагогическите, по 

отношение съдържанието на ключовите за европейското ни развитие 

обществени, граждански и личностни компетентности. Затова на първо място е 

необходимостта от двупосочна комуникация и от осъзнаване на взаимната 

отговорност и взаимната обвързаност на полетата на социалния живот, културата 

и образованието. Тази необходимост е изключително видна при 

взаимодействието между музея и училището.  

Образователната ни система е в процес на реформа, като новите учебни 

програми на Министерството на образованието и науката залагат на развиване на 

умения, функционална грамотност, компетенции, включително и технологично 

образование [5, с. 34], които надхвърлят стандартната класно-урочна система и 

предполагат нови подходи, стимулиращи активното участие на учащите се в 

изграждане на познанието. В контекста на традиционното обучение, през което 

учителите и музейните специалисти са минали, е разбираемо 

предизвикателството да представят ефективни и ангажиращи музейни уроци, 

които не само да са съобразени с учебните програми, но и да формират траен 

интерес и отношение към институциите на наследството.  

На училището и на музеите се възлагат днес важни задачи, свързани с 

формирането на обществените и гражданските компетенции у подрастващите, 

бъдещите граждани на Европа. А те са ключови в Европейската рамка на 

ключови компетенции. Още през 1996 г. на симпозиум на тема „Ключови 

компетентности за Европа“, проведен в Берн, са представени следните 

компетенции: политически и социални; междукултурни, които способстват 

хармонично съществуване с хората, други култури и религии; компетенции, 

отнасящи се до владеене на устни и писмени комуникации, информационна 

компетентност; компетентност за учене през целия живот. Акцентно през 

последните години се развива и паралелно с всички останали компетенции да 

бъдат развивани и технологичните [6, с. 1]. Като цяло технологичното 

образование, развивано в целенасочено обучение, се стреми да допринесе за 

цялостното развитие на обучаемите, да им даде научна и технологична 
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грамотност. В тази връзка възможностите, които предоставя музейната 

педагогика са многобройни, а технологичното пространство в образованието е 

огромно. Също така България като страна членка на Европейския съюз има 

своите ангажименти към създадения през 2018 г. от Европейската комисия „План 

за цифрово образование”. Той инициира Програма, състояща се от 11 

инициативи, които подкрепят използването на технологиите и цифровите 

възможности в развитието на образованието. Комисията приема този план за 

действие, наречен „Работен документ на службите”, който подробно описва 

стратегията си за прилагане на дигиталното образование. Този план включва три 

приоритета, формулиращи мерки за подпомагане на страните членки на 

Европейския съюз за справяне с всички свързани проблеми. Цялата рамка 

подкрепя Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот и 

Европейската класификация на уменията, компетенциите, квалификациите и 

професиите. Този план е вече актуализиран и действа като „План за действие в 

областта на цифровото образование (2021 – 

2027 г.) 

Често българските музейни специалисти се оказват и недостатъчно 

информирани, че една от тясно гравитиращите към технологичното обучение 

ключова компетентност е най-общо наречената „Социална и гражданска 

компетентност” [7, с. 11] и техният арсенал от професионални компетентности 

би могъл да се обогати, ако те познават, ако не различните европейски директиви 

и документи, поне някои от актуалните закони за предучилищно и училищно 

образование.  

Защото те се свързват с гражданското образование като задължителна 

иманентна характеристика на съвременния социум. От своя страна гражданското 

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

осъществява чрез много от учебните дисциплини, изучавани в училище. 

Същността на гражданската компетентност и съставляващите я знания, умения и 

отношения е добре описана от Европейската референтна рамка. Според дадената 

там дефиниция, тази компетентност включва уменията, които „са свързани със 

способността за ефективно участие, заедно с други хора, в дейности от общ или 

обществен интерес, включително за устойчиво развитие на обществото. Това 

включва умения за критично мислене и за интегрирано решаване на проблеми, 

както и умения за аргументиране и конструктивно участие в дейности на 

общността, както и във вземането на решения на всички равнища, от местно и 

национално до европейско и международно равнище” [8, с. 44]. 

Компетенцията е съвкупността от взаимосвързани потенциално скрити 

(знания, представи, ценностни системи), които след това преминават в оп-

ределени дейности в рамките на човешката компетентност. За първи път 

понятието е дефинирано от Дейвид Макклилънд като съвкупност от знания, 

умения, нагласи и поведения на служителите за постигане на резултати в дадена 

професионална роля и в определена организация. Началното название на 

понятието „компетенция“ датира от 1605 г., като на по-късен етап понятието 

компетентности се свързва с името на гръцкия учен Аристотел, изучавал 

възможните състояния на човека, означено с гръцкото понятие “atere” – сила, 
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която се развива и усъвършенства до такава степен, че става характерна черта на 

личността. То намира широко приложение в началото на ХХ век в бита и 

литературата. В речника на чуждите думи, включени при използването в руски 

език, компетенцията е дадена като достатъчна осведоменост, необходима за 

решаване на въпроси в различни области и произнасяне на присъда по повод 

определен кръг явления, а на по-късен етап е дефинирана като други правомощия 

на институцията и личността. В сферата на образованието компетенцията е 

определена като социално изискване (норма), необходима за неговата качествена 

продуктивна дейност в определени сфери [9, с. 1222 – 1223]. 

Водещите европейски документи, като Лисабонската стратегия и Евро-

пейската референтна рамка (2006), определят универсални ключови ком-

петенции:  

– общуване на роден език;  

– общуване на чужди езици;  

– математически компетентности и основни знания в областта на при-

родните науки и технологиите;  

– дигитални компетентности;  

– умения за учене;  

– обществени и граждански компетентности;  

– инициативност и предприемачество;  

 – културно осъзнаване и творчески изяви [10, с. 1223]. 

През последните години все повече образователни програми използват 

концепцията за социалната и емоционалната компетентност като теоретична 

основа за стимулиране на личностното развитие на обучаваните в структурирана 

образователна среда. А музеят като културно-просветна и образователна 

институция и среда също способства да бъде полезно пространство за развитие 

на личността. А мемориалните музеи в частност са едни от най- интересните и 

богати транслатори на „знанието за националната история и култура, на 

хуманитарните, педагогическите и обществените науки в България, както и на 

традиционно силното ни изкуствознание” [11, с. 7]. 

Също така, напоследък във фокуса на вниманието на музейните педагози в 

световен план стои проблемът за образователни програми на музеите и 

галериите, които имат за целеви групи не ученици или студенти, а групи от 

възрастни, формирани върху принципа на общи интереси, обвързани със 

социален статус (пенсионери, работещи извън сферата на културата, творци, 

журналисти, мигранти, хора със специални потребности и др.) Музейното 

образование на възрастни в България успешно се вписва в програмата на 

Европейската комисия Life Long Learning (2007–2013), трансформирана за 

периода 2013–2020 г. в програмата ErasmusPlus към момента образователни 

програми за възрастни в България предлагат само някои от ведомствените и 

националните музеи. В регионалните музеи обаче тази дейност е все още в 

начална фаза [12, с. 149]. Респективно това се отнася и за мемориалните музеи, 

включително и за тези от системата на РИМ-Шумен. Музейно-педагогическите 

дейности в тях се развиват с всички категории публики. Но с особен акцент през 

последните години се работи с подрастващите от предучилищна възраст.  
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Защото основна цел на предучилищното образование в България е 

създаването на възможност на всяко дете да развива максимално своите 

потребности и да се подготвя за училищно обучение чрез въвеждането м у в 

предметната и материалната среда, ориентирането му в общочовешките 

ценности и формиране на определени умения и навици за адаптиране към новата 

среда и към ученето като дейност [13, с. 140]. 

За да бъде още по-целенасочена и осъзната работата на музейните 

специалисти със своите аудитории, публики и индивидуални посетители, е 

необходимо да се очертае дефиниционното съдържание, заложено в музейно-

педагогическите дейности. 

Гражданската компетентност [14, с. 7].е способността за действие като 

разумни граждани и за пълноценно участие в гражданския и социалния живот 

въз основа на разбиране на социалните, икономическите и политическите 

понятия и структури, както и световните събития и устойчивост. Най-важни 

знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност, се основава на 

познаване на основните понятия, свързани с физическите лица, групите, 

трудовите организации, обществото, икономиката и културата. Това означава 

разбиране на европейските общи ценности, изразени в член 2 от Договора за 

Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Тази 

компетентност включва осведоменост за съвременните събития и критическо 

разбиране за главните събития в националната, европейската и световната 

история. Освен това тя включва информираност относно целите, ценностите и 

политиките на социалните и политическите движения, както и осведоменост за 

устойчивите системи, по-специално за изменението на климата и демографските 

промени в световен мащаб и техните основни причини. От съществено значение 

са познанията за европейската интеграция и осведоменост за многообразието и 

културните идентичности в Европа и в света. Това включва разбиране за 

мултикултурните и социално-икономическите измерения на европейските 

общества и за начина, по който националната културна идентичност допринася 

за европейската идентичност. Уменията за гражданска компетентност са 

свързани със способността за ефективно участие, заедно с други хора, в дейности 

от общ или обществен интерес, включително за устойчиво развитие на 

обществото. Това включва умения за критическо мислене и за конструктивно 

участие в дейности на общността, както и във вземането на решения на всички 

равнища, от местно и национално до европейско и световно равнище. Зачитането 

на правата на човека като база за демокрацията лежи в основата на отговорната и 

конструктивна нагласа. Конструктивно участие означава желание за участие в 

демократичното вземане на решения на всички равнища и в граждански 

дейности.  

Много важно направление, също по директивите на Европейския съюз и 

политики, в което мемориалната мрежа музеи е и може да бъде още по-полезна, е 

работата върху Компетентност за културна осведоменост и изява. Тя  означава 

разбиране и уважение към начина, по който идеи и значение се изразяват 

творчески и се предават в различните култури и посредством редица изкуства и 

други форми на културата. Тя включва ангажираност за разбиране, развиване и 
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изразяване на собствените идеи и чувство за собственото място или роля в 

обществото по разнообразни начини и в най-различен контекст. Най-важни 

знания, умения и нагласи, свързани с тази компетентност, е познаването на 

местните, националните, европейските и световните култури и изяви, 

включително техните езици, наследство, традиции и продукти на културата, 

както и разбиране как тези изяви могат взаимно да си влияят и да влияят върху 

представите на отделния човек. Включва разбиране на различните начини на 

предаване на идеи между творец, участник и публика посредством писмени, 

печатни текстове и текстове в цифров формат, театър, филм, танц, игри, изкуство 

и дизайн, музика, ритуали, архитектура, както и хибридни форми. Изисква 

разбиране на собствената развиваща се идентичност в един свят на културно 

многообразие и за това как изкуствата и другите форми на културата могат да 

бъдат начин едновременно за възприемане на света и за въздействие върху него 

[15, с. 7]. 

Музеите като пространство за учене чрез споделяне на знание могат да 

спомагат за изграждане на социална промяна и устойчив растеж. Трябва да се 

подчертае още и това, че ролята на музеите в обществото се променя. Днес от тях 

се очаква да преосмислят изложбените си практики, да развият професионалната 

си работа и като модерни институции да осигурят на потребителите достъп до 

знанието. В тях фокусът е поставен върху преживяванията на хората, нагласите 

им, изследване на посетителското поведение, на потенциалните, виртуални 

посетители, обозначени събирателно като музейна публика, както и на хората, 

които не посещават музеите [16, с. 1]. А съвременната музеология, като 

мултидисциплинарна наука, все по-естествено и динамично се стреми да 

откликва на налагащите се тенденции на професионалната работа. 

Това налага и в музейно-педагогическите дейности във всеки музей и от 

всеки специалист стремеж за „съчетаването на различни научни дисциплини: 

история, антропология, история на изкуствата, естествена история, теория на 

управлението и комуникацията, педагогика и дизайн и т.н. Всяка от 

дисциплините има своя понятиен апарат, научна база и перспективи”. Също така 

е необходима и много добра и интердисциплинарна подготовка на 

специалистите, ангажирани с музейното и технологично образование. Затова и 

трябва да се подходи към това още от университетския им курс на обучение на 

бъдещите педагози и музейни педагози. 

Професионалната реализация на съвременния учител зависи от 

предварителната подготовка на студентите във висшето училище. Това изисква 

промяна в начина на подготовка на студентите в университета. Трябва в 

единство да се прилагат висока степен на теоретична, методическа подготовка и 

личностни качества, придобити в процеса на обучение. Решаването на тази 

задача изисква нов конструкционен подход за висококачествена подготовка на 

младите педагогически специалисти. Тъй като професионализмът на един учител 

е не само „превърнато в професия занимание”, а и като висока степен на 

умение”. Всичко това е предмет на изучаване на сравнително новата науката 

акмеология [17, с. 3]. 
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През последните две години се наблюдава задълбочаване на интереса към 

музейното образование, особено за децата от най-ранна възраст. Появи се и 

порталът eTwinning, [18, с. 1], където се популяризират и различни инициативи и 

опит от педагогическа работа в музейните пространства в Европа и у нас. Тук 

учителите могат чрез него да получат богата информация. Ето какво споделят 

педагозите за едно преминало събитие: „Музеите предоставят на учащите 

преживявания отвъд ежедневната действителност, които обогатяват – и 

надграждат – преподаването и ученето в клас. Обучителното събитие „Обучение 

в музей“ осигури на участващите учители достъп до музейни ресурси, тъй като 

всички те ентусиазирано споделиха музейните експонати, които използват, и се 

поучиха от опита на другите. 

Днес, реалността на миналото е част от реалността на съвремието на 

българското общество. То е ситуирало в нея по оригинален начин и категорията 

патриотизъм. Той се транслира чрез културно-историческото наследство и на 

първо място от нашите музеи, особено от мемориалните.  

Чрез заложените в музейно-педагогическите дейности на нашите музеи 

патриотични идеи и форми на реализация се осъществява и хармонична 

симбиоза между националната традиция и съвременността, което е важен 

елемент на всички етапи от развитието на културата.  

Музеят и училището все по-активно развиват своето партньорство  в 

учебния предмет Гражданско образование. Той е предмет, който има за цел да 

насърчи хармоничното съвместно съществуване и да насърчи взаимноизгодното 

развитие на индивидите и общностите, в които те живеят. В демократичните 

общества гражданското образование подпомага учениците да станат активни, 

информирани и отговорни граждани, които са готови и способни да поемат 

отговорност за себе си и за своите общности на национално, европейско и 

международно ниво. Границата между гражданското възпитание и гражданското 

образование не е ясно изразена, но гражданското възпитание има по-тесен обхват 

от гражданското образование. Докато гражданското възпитание или 

обществознанието обикновено се отнася до процеса на предаване на знания за 

конституционната структура и политическите институции на страната, 

гражданското образование покрива допълнителни компетенции като социална 

отговорност например, както и умения за осигуряване на ефективни 

междуличностни отношения и успешно личностно развитие. Така че 

образованието е присъщо, свойствено на природата на музеите [19, с. 8], а 

неразделна част от него са и компетенциите. Според изследователя И. Мишкова 

[20, с.1223] и други специалисти, насоките за развиване на обществените 

компетенции у подрастващите са насочени към етикетните знания и умения – 

културни обноски, учтиви форми на поведение и уважение към околните. 

Включва още: поддържане на хигиена в училище, в семейството и в 

обществените институции, здравословен начин на живот и опазване на 

околната среда; екипно поведение, в смисъл проява на сътрудничество, 

взаимопомощ в процеса на работа с връстниците; конструктивно общуване- 

свободно изразяване на мнение и идеи в училищна, институционална и семейна 

среда; познаване и различаване спецификата на видовете професии и ролята им в 
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обществото; познаване на основни събития от националната, европейската и 

световната история.  

Гражданските компетенции  за развиване у подрастващите са: 

Изграждане на отговорно поведение в училищна, институционална и семейна 

среда  и поддържане на дисциплина. Познаване на права и отговорности; 

Честване на национални празници: Трети март; Ден на българската писменост и 

култура и други; Знания относно родния край, културните му забележителности 

и местоположение; Изграждане на чувство за принадлежност към своята страна и  

държавност, към родното място; Познаване на Националните символи (знаме, 

герб, химн); История на Република България, велики и славни герои, подвиг и 

принос за свободата на Родината.  

За формиране и развиване на гражданските и обществени компетенции у 

подрастващите и във всяка една възрастова категория музейни публики добри 

практики имат и шуменските мемориални музеи. В системата на Регионален 

исторически музей – Шумен, функционират четири обекта със статут на 

мемориални музеи. Това са къща музей „Панайот Волов” , къща музей „Добри 

Войников“, къща музей „Лайош Кошут“ и музеен комплекс „Панчо Владигеров“. 

От създаването им до днес те реализират дейности с акцент върху гражданското 

образование и патриотичното възпитание на порастващите и на всички свои 

публики и възрастови категории. Напоследък, както и всички останали музеи в 

страната, демонстрират стремеж и към социална ангажираност, полезност и 

включване в приоритетни направления на съвременната образователна политика. 

Тук е мястото да се подчертае, че мемориалните музеи на Шумен, имат 

национално значение и са сред онази част български музеи, които „задават 

продуктивни параметри за осмисляне на националната идентичност в по-широки 

културно-исторически хоризонти, докосващи се и до предмодерни 

обстоятелства, присъствия и феномени” [21, с. 81 – 88]. През последните години 

мемориалните музеи на РИМ – Шумен, развиват все по-устойчиви музейно-

педагогически дейности и търсени продукти, със съдържателни и стойностни 

патриотични идеи и граждански послания. Те са предложени и развивани за и с 

публиките си в разнообразни форми.    

Понятието идея, произлизаща от древногръцката дума ἰδέα, означава още 

мислов протообраз на някакво действие, предмет, явление, принцип, като се 

отделят неговите основни и съществени черти. В редица философски концепции 

идеята е постижимият от ума и вечен първоообаз на реалността [22, с. 798]. 

Според „Теорията за формите“, която всъщност възниква като „теория на 

идеите“ е философска теория на Платон, развита в книгата му „Държавата“. В 

нея той твърди, че в нематериалните, абстрактни (но съществени) форми (или 

идеи), а не в материалния свят на промени, известен на нас чрез сетивата, се 

съдържа най-високият и най-фундаменталният вид реалност. Днес, реалността на 

миналото е част от реалността на съвремието на българското общество. То е 

ситуирало в нея по оригинален начин и категорията патриотизъм. Той се 

транслира чрез културно историческото наследство и на първо място от нашите 

музеи, особено от мемориалните. 
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Патриотизмът произлиза от гръко-латинската дума Pater (patria), която 

означава отец, баща, патриотично съзнание, чието неизменно съдържание се 

състои от любов, преданост, готовност за саможертва в името на доброто на 

отечеството, неговата чест и достойнство, минало, настояще и бъдеще. Същото 

значение има и родолюбието в по-тесен смисъл на думата. Това е първата стъпка 

към приобщаване и сливане на индивида към общността, с която има генетична и 

духовна връзка. [23, с. 10]. Напоследък обаче наши езиковеди от Института за 

български език „Проф. Л. Андрейчин” определят думата "патриот" като 

съотечественик. Независимо от различните мнения и дефиниции, патриотизмът е 

„историческа категория с богат емоционален и аксиологически потенциал за 

постоянно обновление в съответствие с мащабите на социалния прогрес и 

духовната еволюция на човека. Тя също има пряка връзка с формирането на 

емоционалната интелигентност на човека и неговите граждански и социални 

компетенции. Като чувство за съпричастие и съпринадлежност патриотизмът 

започва да се формира с представата за бащиното огнище, майчината скута, 

дърветата и животните, с които започва взаимодействието на индивида в 

непосредствената жизнена среда от деня на неговото появяване на този свят” [24, 

с. 10 – 29]. 

Чрез заложените в музейно-педагогическите дейности на нашите музеи 

патриотични идеи и форми на реализация се осъществява и хармонична 

симбиоза между националната традиция и съвременността, което е важен 

елемент на всички етапи от развитието на културата.  

В практиката на Регионален исторически музей – Шумен, както и в някои 

от неговите обекти различните публики намират обогатяваща информация и 

нагледно обяснение на отделните етапи от еволюцията в човешката 

комуникация. През последните години тематичната образователна програма, 

посветена на писмеността, се развива в направление, което изяснява 

историческия развой и технологичното обогатяване, например на 

цивилизационния и общочовешки феномен – писменост. 

За децата от 6 – 7 г. се работи в темата: „Как са общували хората в 

миналото?”. 

За деца от 7 – 11 г. – „Възникване на писмеността”. 

За ученици от 8 – 12 г. – „За писмената” и „Тайнопис”. 

За ученици от 12 – 18 г. – „Техники на писане и тайнопис”. 

Занятията се провеждат основно в музейна среда, но предполагат да бъдат 

и мобилни, в познатия за всички български музеи формат – „Музей в куфар”. В 

тях се дават основни знания и умения на децата освен да усвоят добре техниките 

на писане, но и да научат технологията на направа на средствата за писане, 

начините на използване на предметите и уредите за това, начините и старинните 

рецепти за приготвяне на мастилата и суровините за писане и т.н. А в занятия 

като „Археология в музея” децата например се запознават и с етапите на 

откриването на находките, тяхното документиране [25, с. 95], дори им се дават 

познания за това какво е рисунка, чертеж, схема, легенда и т.н. Разбира се, 

работи се и в направление „Реставрация и консервация” на археологически 

обекти, предмети, на документи, съхраняване на експонати и т.н. Няма български 
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музей, в който да не включва добри практики наред с патриотичните теми и на 

технологично обучение на подрастващите. Например във връзка с български 

традиционни занаяти, промишленост, научни достижения и т.н. Навсякъде 

децата, а и всички останали публики имат работа с предмети. Всички форми са 

насочени да стимулират чувствата на родолюбие, любов към родния край и 

гордост от богатото национално и местно културно-историческо  наследство. 

Както във всеки музей така и в мемориалния тип успоредно с 

патриотичното възпитание се осъществяват и процесите на нравствено, умствено 

и интелектуално възпитание. Най-популярното схващане за патриотизъм – това е 

любов, обич към родината и желанието за опазването ѝ. То включва неотменно 

възхищение от националните постижения, привързаност към родната земя, език 

и традиции. Винаги патриотичното възпитание е част от възпитателния процес 

на българското училище и има за цел формирането на личността. Да способства 

за изграждане на ценностната система на човека. Важни фактори за това са били 

и някога и днес семейството и училището и в съвременните условия всички 

културно-просветни институти. Затова и връзката музей училище никога не бива 

да „изтънява“ и да бъде поставена без държавна, държавно-правна и обществена 

подкрепа. Те представляват „поле за интензивно придобиване на знание (реално 

и виртуално) за културно-историческо наследство, което интегрира елементи от 

различни клонове на научното познание: хуманитарни, социални, технически, 

информационни. То е базисен фактор, за осъзнаване на национална 

принадлежност, както на всеки отделен човек, така и на социалната общност, а в 

този смисъл е огледало на културната идентичност. Обозначава съвкупността от 

национални ценности на общността, т.е културните и историческите реликви на 

страната, ценното и неповторимото, създадено от човека или природата. 

Патриотичното възпитание е тясно свързано още със системата общочовешки 

нравствени ценности. Затова музейните работници често се обръщат към тях и 

тяхното съдържание. Често търсят идеите за възпитанието и дидактическите 

методи и подходи към тях. Търсят внушения за морал като израз на „система от 

правила за нравствено поведение в обществото” [26, с. 445], нравственост като 

„сбор от норми, които определят поведението на човека в обществото” [27, с. 

526]. Преосмислят също и понятията етика като „наука за нравствеността“ и за 

морала на човека в неговото развитие, принципи и норми и дават историческите 

примери за това. Търсят начини за преосмисляне на ценността като „значимост” 

и най-вече да обяснят на своите публики същността на понятията и премерите за 

„културни ценности“ и „ценни качества“ на човека [28, с. 1037]. Мемориалните 

музеи са лицата, разкриващи идеите, вложени в понятието Хуманизъм като 

„идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към 

достойнството на човека“ и внушават чрез личностите, за които разказват, какво 

е съдържанието на понятието „човеколюбив” [29, с. 1032].  

Патриотичното възпитание е предпоставка и за формирането и на 

емоционалната интелигентност на личността. В тази връзка, важен момент в 

процеса на интелектуалното възпитание е развитието на разбирането и 

мисленето като основни функции, характеризиращи човешкия интелект.  
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От дългогодишната практика на четирите мемориални музея от системата 

на Регионален исторически музей – Шумен [30, с. 1], могат да се дадат десетки 

примери за реализирани идеи и разнообразни форми на патриотично обучение и 

възпитание на подрастващите и на всички музейни публики.  

В къщите музеи „Панайот Волов“ и „Добри Войников“ се пази паметта на 

видните шуменски възрожденци и революционери на българския дух – апостола 

Панайот Волов и просветителя Добри Войников. Те са истински примери на 

музеи за социално познание – както за българското възрожденско „ново време“, 

така и на съвремието. В домовете на видните шуменци се усещат патриархалният 

дух на нашия Ренесанс, европейският полъх и идеите на техните стопани за 

свобода и революция. В тях всяка музейна вещ се свързва с историята.  

Акцент в експозицията на къща музей „Панайот Волов“ е революционната 

дейност на героя. Представен най-вече като водач на Априлското въстание от 

1876 г. Но разказът за него подчертава и приносите му за обществения и 

културен живот на възрожденския Шумен. Тук идеите, внушени от 

фотодокументалната експозиция, са свързани както с приноса конкретно на 

неговата личност, така и с приносите на неговите съратници от времето на 

последния етап от национално-освободителното движение на българския народ. 

Тук са развити и оказват съответните внушения за гражданската отговорност на 

личността през всички исторически епохи, идеите за държава и държавност, за 

родолюбие, патриотизъм и социална ангажираност на всеки в обществото. 

Панайот Волов е представен като учител и директор на Мъжкото класно 

училище, като читалищен деец и актьор, като просветител и реформатор на 

местното общество, като председател на Шуменския революционен комитет. 

Особен патриотичен заряд в експозицията внасят безценните реликви от 

бунтовното време – „Софрата на Гани Маджареца от Карлово“ – автентична вещ, 

до която са се докосвали двамата апостоли Васил Левски и Панайот Волов. В 

дидактичността на оригинала е заложена идеята за безценното и свещеното. Към 

нея образци на художественото изкуство- картини, пресъздават „Съзаклятието“ и 

сакралното в акта на произнасяне на клетвата на борците за свобода. В 

допълнение с историята за създаване на текста „Начинът на клетвата“ от Васил 

Левски, патриотичното въздействие засилва ефектът и на следващите показани 

реликви. А това са оръжията на най-видните членове на Шуменския 

революционен комитет и личните вещи на Панайот Волов. В отделна витрина е 

най-святата вещ – автентичната пушка на шуменския апостол. С нея той обявява 

началото на Априлското въстание, на 20 април 1876 г. в Панагюрище. Над нея е 

възстановената му воеводска униформа, с която започва и разказът за пътя и 

героизма на неговата конна и също хвърковата чета. Много въодушевление и 

чувство на гордост предизвиква знамето ѝ, което също е показано в отделна 

витрина и води до разказа за трагичната гибел на героя.  

С особен акцент в къщата музей „П. Волов” се работи по най-разнообразни 

теми, свързани с технологичното обучение, които способстват за формирането у 

децата от предучилищна и училищна възраст комплексни знания и умения  и 

технологични компетентности. Те са организирани в учебното пространство 

„Околен свят”, „Граждански образование”, „История” или свободно избираеми 
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форми и дисциплини. Включват ателиета и експлораториуми или уроци по 

системата „Монтесори”, свързани с традиционните народни занаяти и учебните 

раздели „Традиции и празници” в съответните програми. Познати и търсени като 

музейно-педагогически продукти са вече утвърдените теми ”Битът на старите 

българи”, „Как са шили, прели и тъкали нашите баби?”, „Народна медицина от 

Шуменския край”, „Българската къща”, „Легенди за герои” и други. Чрез 

подобни форми се развива и друга компетентност, която не е спомената в 

учебните програми по технологии и предприемачество, например за начален 

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

компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. По 

дефиниция на Европейската референтна рамка тя включва „способността човек 

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

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

управлява собственото си учене и т.н. Това включва демонстриране на 

толерантност, изразяване и разбиране на различни гледни точки, както и 

способност за вдъхване на доверие и за съпричастност [31, с. 45]. 

Утвърдени форми на къщата музей с цел патриотично възпитание на 

учениците са още: маршрутните уроци „Старият Шумен“- за възрожденските и 

следосвобожденски архитектурни забележителности на Шумен, „Паметници на 

признателността“ – за посещение на паметниците на местните и национални 

герои и исторически събития и „Духовните места на Шумен“ – виртуални 

разкази за етнотолерантния Шуменски край и неговите забележителни храмове.  

В къща музей "Добри Войников" особено силен патриотичен заряд внасят 

например специално изработените сценографии на епизоди от историческите му 

драми. Те акцентират върху онези негови творби, които внушават, че историята е 

средство за патриотично въздействие, за възпитаване на граждански добродетели 

и национални чувства. В този дом са създадени първите музикални пиеси на 

талантливия шуменски композитор, звучи музика. Войниковата музика, 

възстановена по запазения му нотен архив, музиката на неговите съвременници, 

на талантливите музиканти, идващи след него, оставили имената си в богатата ни 

музикална култура. Уреждат се временни експозиции, носещи полъх от 

миналото. Творци на литературата, на театралното изкуство и музиката се 

срещат със свои почитатели. Тук винаги е имало гости и тогава, когато вратата е 

отварял самият стопанин, и сега, за да се докоснат до една личност с 

многостранни интереси, богата душевност и голям талант. В последните години 

се работи много активно и с най-малките граждани на Шумен като успешен 

продукт е създаденият спектакъл с деца от предучилищна възраст „Първото 

театро“. На 20 май 2017 г. бе направен неговият дебют по пиесата „Михал“ от 

Сава Доброплодни. Специален акцент в разказа за приносите на Войников е 

неговата гражданска активност като участник в Руско-турската освободителна 

война от 1877 – 1878 г., в качеството си на преводач в Щаба на XII корпус към 

руската войска. Работи в щаба на княз В. А. Черкаски по време и след войната, 

като лично присъства в Цариградското предградие Сан Стефано и съпреживява 

подписването на прелиминарния мирен договор, който слага възкресява 

българската държава и държавност.  Войников има своите големи заслуги като 
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член на Българското благотворително дружество. В  град Търново е назначен за 

Директор на пансион за сираци от Априлското въстание и войната. Д. Войников 

бди като баща над 300 осиротели деца. Сред новите продукти на РИМ-Шумен, е 

образователният филм „Пътят на свободата” – 2018 г., в който са представени 

идеите за свобода на П. Волов, Д. Войников, Л. Кошут  и творчеството на 

родолюбива тематика на Панчо Владигеров.   

Сред  атракциите на мемориалните музеи в Шумен са и силиконовите  

фигури на Добри Войников и известната учителка от Възраждането Царевна 

Миладинова. Реалистичните фигури на стопаните на дома връщат посетителите 

към една от най-знаменателните епохи за българската култура – Възраждането. 

Също силно въздействие имат и фигурите на Лайош Кошут и членовете на 

семейството на Димитраки Хаджипанев в къща музей „Лайош Кошут“. В този 

дом, както е известно, е бил настанен през 1849 г. водачът на унгарската 

революция. Роденият в благородническо семейство адвокат, журналист и 

революционер Лайош Кошут е основна действаща фигура в Унгарската 

революция за национална независимост, която избухва на 15 март 1848 г. и 

продължава до началото на октомври 1849 г. Сградата на къща музей „Л. Кошут” 

е забележителен паметник на жилищното строителство в Шумен от средата на 

ХІХ век. Това е единственият музей у нас, който носи името на чуждестранна 

личност. В него често гостуват изложби, провеждат се пленери и открити уроци, 

подготвят се атракции, свързани с традициите на българите и на унгарците от 

ХІХ век. Ежегодно, най-вече в дните около националния празник на Унгария – 

15 март, тук гостуват унгарски дипломати, държавни, правителствени и военни 

делегации. В прекрасния старинен дом често се провеждат занятия за деца, в 

които са заложени идеите за свободата, справедливостта и дружбата между 

народите. Много интересни са например уроците за децата от начална училищна 

степен, в които те имат възможност да научат много неща за унгарския народ и 

неговото минало и традиции, за новостите, които са внесли в Шумен унгарските 

емигранти през епохата на Българското възраждане и да съпоставят нашите и 

техните приказки, фолклор, обичаи. Силно патриотичен характер има и 

традиционният и дългогодишен конкурс за рецитатори на унгарска и българска 

поезия. Той се обогатява с всяко следващо издание.   

В мемориален музеен комплекс „Панчо Владигеров“ патриотичното 

възпитание също е заложено във всяка една от музейно-педагогическите 

дейности. В него се намира и експозицията „Музикалното дело в Шумен”. Тя е 

уредена в къщата на известния шуменски род Кърджиеви и е открита през 1984 г. 

Проследява историята на музикалния живот в Шумен от създаването на първия 

по българските земи оркестър за европейска музика през 1850 г. до успехите на 

шуменските творци днес. Специално място е отделено на важни събития в 

историята на българската музика като първото българско оперетно 

представление в Шумен през 1906 г., създаването и развитието на хоровото 

изкуство и др. Хронологически се разглеждат събитията и свързаните с тях 

личности – композитори, диригенти, педагози. Със свои концертни програми тук 

често гостуват деца от музикални училища и школи от Шумен и страната, 

лауреати на български и международни конкурси, изпълнители от фамилията 
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Владигерови, ученици на големия композитор. В камерната зала на комплекса 

винаги звучи музика. А традиционният международен конкурс за талантливи 

цигулари и пианисти „П. Владигеров” е емблематичен за Шумен и комплексът 

издига не само патриотичната гордост на шуменци като съграждани на 

Владигеров, но и престижа на България. 

Регионалният исторически музей в Шумен е включил в своите 

образователни програми и интересни туристически маршрути, в които са и 

четирите мемориални музея. Това са: „Възрожденски къщи”, „Архитектурното 

минало на Шумен”, „Гордеем се с тези личности”. В последния маршрут са 

заложени цели, свързани с патриотичното възпитание и идеи на гражданското 

образование . Този маршрут представя град Шумен като родно място на стотици 

бележити българи, работили в различни области на обществено-политическия 

живот, науката, културата, спорта. Това са възрожденски дейци, министри и 

министър-председатели, дипломати, военни, лекари, учени, музиканти, артисти, 

спортисти, писатели – всеки допринесъл за развитието на България и родния град 

Шумен. 
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА АГРЕСИЯТА И НЕЙНИТЕ ПРОЯВИ СРЕД 

ПОДРАСТВАЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

 

Мирена П. Павлова 

 

THE PROBLEM WITH AGGRESSION AND ITS MANIFESTATION AMONG 

BULGARIAN YOUTH 

 

Mirena P. Pavlova 

 

ABSTRACT: The problem with aggressive behaviour among the young 

generation is extremely serious. The violence among young people is getting 

dangerously high. There are different views on aggression. According to some views, it 

is innate - an instinct. According to others, it is provoked by outside circumstances as a 

defence reaction. In order to find a solution to the problem, it needs to be thoroughly 

examined. UNICEF works hard at this. Research that the organization conducted in 

2019-2020, points out that half of the kids in Bulgaria have gone through some kind of 

violence. UNICEF inspects the different kinds of aggression, where it most commonly 

occurs, and who are the most common aggressors. In Bulgaria, it is essential that 

institutions make a bigger effort to battle aggression among the youth. 

 

KEYWORDS: aggression, violence, youth, UNICEF, research. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Сред многото проблеми в съвременното общество се откроява един, който 

придобива все по-големи размери и е изключително тревожен – агресивното 

поведение сред подрастващите. Все по-често се сблъскваме с прояви на насилие 

сред деца и младежи или научаваме от средствата за масова информация за 

такива случаи. Тъй като темата е много сериозна и широкообхватна, необходимо 

е тя да бъде задълбочено анализирана и обяснявана, да се разглеждат причините 

и социално-психологическите аспекти на това явление в обществените 

отношения и в индивидуалните нагласи в спектъра на човешкото общуване. 

Особено важно е да се търсят педагогически подходи и решения за справяне с 

всеки възникнал проблем, както и за превенция и контрол на негативното 

влияние на агресията в процеса на обучението и възпитанието. 

Много учени са правили опити да дадат яснота по въпроса за агресията. 

Съществуват различни схващания и дефиниции. За някои учени агресивността е 

поведение, което води до увреждане на личността или на обществото. Според 

други автори агресията е част от порива за себеутвърждаване, който е 

изключително силен в периода на пубертета. Спорно е и дали агресията трябва да 

се разглежда като вроден инстинкт, присъщ на всички живи същества, или у 

човека, поради неговото еволюционно развитие, се преплитат вроденото и 

социално заученото импринтиране на неприемливи социални модели. Някои 
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изследователи имат крайното схващане, че тъй като у хората е заложена 

склонност към омраза и насилие, мерките срещу агресията са безполезни. Според 

тях човекът е обречен на нецялостно, несъвършено и агресивно съществуване.  

Едва ли някой категорично може да каже как точно сме „програмирани“. 

Човешката психика е сложна. Учените векове наред опитват да я разгадаят.  

Първите теории за агресивността са свързани с разбирането за инстинкта 

като част от агресивното поведение на хората. Най-виден представител на това 

разбиране е Зигмунд Фройд и неговите психоаналитични възгледи за агресията. 

Фройд приема, че човекът е роден със склонност към агресия и може да се 

освобождава от нея, като ѝ придава приемливи форми. Според него агресивните 

действия, произтичащи от нагона към смъртта, са в тясна връзка с еротичните. 

Както автоеротизмът, така и нагонът към смъртта, се проявяват като автоагресия 

от мазохистичен тип. По-късно в развитието си индивидът намира външни 

обекти за своята агресия и тя приема садистични форми. Проявите на агресия не 

зависят от някакъв стимул – тя просто се освобождава – директно или 

индиректно. Ако има външно препятствие, пречещо на личността да се изяви, 

агресивността се оттегля навътре, като така увеличава вътрешното 

саморазрушаване. Потискането на външните прояви на агресия се оказва 

деструктивно за индивида. Според Фройд много от импулсите, идващи от 

инстинкта към смърт, могат да бъдат заменени с приемливи дейности – лов, 

спорт и др. Но когато тези импулси не намерят социално приемлива форма, те се 

изразяват в агресивно поведение. Ако човек не прояви агресията си, тя се 

натрупва и може да избликне под формата на крайно насилие или като психично 

заболяване.  

По-късна теория е тази на Мелани Клайн. Според нея психо-агресивното 

развитие протича заедно с психо-сексуалното, а в своето развитие човек е в 

постоянен конфликт между любов и омраза. Първичността на чувствата е важен 

момент в тази теория. Клайн изучава тревожността и нейните корени. Според нея 

няма любов без омраза, а разрушителните инстинкти действат от началото на 

живота.  

Алфред Адлер – баща на индивидуалната психология – изхожда от 

комплекса за малоценност. Той гледа на агресията като на компенсаторен 

механизъм на детската безпомощност и на желанието за надмощие в късен етап 

на живота.  

Карен Хорни търси корените на агресията в отхвърлянето на детето, което 

може да доведе до садизъм – преживяване на удоволствие при причиняване на 

болка на друг човек.  

Според теорията на Джон Боулби за привързаността дете, което получава 

достатъчно обич, подкрепа и емоционално присъствие от страна на родителите, 

развива пропорционално и адекватно самочувствие. При недостатъчни 

родителски грижи детето развива недостиг на чувства и разнообразие от 

емоционални реакции, най-вече тревожност и гняв, проявяващи се като външна 

агресия.   

Конрад Лоренц разглежда човека като най-агресивното от всички 

същества. Неговата теория е близка до тази на Фройд. Според него агресията е 
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инстинкт, а убийствените импулси са генно заложени и се предават на 

поколенията. Агресивният нагон обаче е и предпоставка за оцеляване и 

еволюция.  

Според теорията на системите насилственото поведение е резултат от 

биологични, психологични и социални процеси.  

Поведенческата школа разглежда агресията като поведение, възникващо в 

резултат на външно предизвикан подтик към нараняване и увреда.  

Когнитивната теория отрича вродения характер на агресията у човека. 

Според нея агресивното поведение е функция на два компонента – мотив и 

задръжка, като задръжката съдържа мотивация за отбягване на агресията.  

Според теорията за социалното научаване насилието е заучено от 

наблюдение на модели, при които е използвано насилие. Деца, които виждат как 

родител контролира другите членове на семейството чрез насилие, се опитва да 

постигне същата цел по същия начин. Всеки случай, когато дадена цел се  

постигне чрез насилие, е мотив за продължаване на това поведение.  

Съществува и теза, че патологичните типове родителско агресивно 

поведение могат да се предават през поколенията. Деца, които наблюдават 

агресивно поведение, е много вероятно да упражнят насилие.  

 Точна и конкретна характеристика на агресията е посочена от българския 

автор Пл. Радев. Според него агресията към другите е насочена към 

разрушително нападение, посегателство, насилие, грубост, оскърбление, тормоз, 

сплашване, злонамерени коментари, експлоатация, увреждане или болка, 

психологическа вреда, телена повреда... Същият автор разграничава видовете 

агресия, както и нейната разгърната класификация, съобразно различни признаци 

и механизми: според процеса, резултата и средствата, чрез които тя се 

осъществява [1]. 

Р. Стаматов: „Агресивността е поведение, насочено към причиняване на 

определена вреда на друга личност. Това поведение предполага нанасяне на 

вреда: болка, унижение, обида … (съзнателно намерение за причиняване на зло). 

Наличието на намерение за причиняване на вреда разграничава агресивните 

действия от другите действия, които, без да съдържат подобно намерение, могат 

да причинят също вреда“ [2]. 

Според Хр. Попов агресивно поведение са онези прояви на агресивния 

подтик, които водят до насилие [3]. А Ив. Иванов посочва, че агресия е „всяко 

преднамерено поведение, което приключва с психическа или физическа вреда на 

човек, животно или повреда (унищожение) на собственост. Пак според Иванов 

насилието се характеризира с „тотално ликвидиране на алтернативите за 

действие на субекта. Човек се третира като лишен от избор физически или 

биологичен обект, уязвим на болка и разстройване на жизнените му процеси. 

Насилникът е този, който избира какво ще се прави, а целите се постигат при 

съпътстващо неподчинение. Затова насилието лесно постига негативни 

резултати. Непосредственият контакт на двете страни е задължителен. Насилието 

е винаги умишлено“ [4]. 

Като обобщение на всичко казано може да се посочи, че част от 

изследователите разглеждат агресията като инстинкт, като вродена 
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разрушителност. Други – като защитно явление, предизвикано като реакция на 

външни обстоятелства. Двете схващания са частични – агресията има генетична 

основа, но се влияе и от социални фактори. При това агресията може да бъде част 

от нормалната човешка психика – например в спорта. Т. е. не е задължително да е 

патологична.  

Агресията сред деца е болезнена тема и сериозен проблем за цялото 

общество. Затова УНИЦЕФ задълбочено проучва и работи по проблема и 

посочва като свой основен приоритет прекратяване на насилието сред децата.  

Важна част от работата е събирането на данни. А те сочат, че през 2019 г. в 

България 931 деца на възраст от 14 до 17 години са осъдени за престъпление. 

Според национално изследване [5], проведено през 2019 – 2020 г. по 

поръчка на УНИЦЕФ, 47 % от децата и младежите в България на възраст между 

13 и 18 години са преживели насилие.  

 

 
 

Най-много са преживелите емоционално насилие – 45.9 %. Следва 

физическото – 31.2 %, сексуалното – 15.6 % и пренебрегването – 10.5 %. 13 % от 

децата са преживели три вида насилие – физическо, емоционално и сексуално.  

Насилието най-често се случва в училище – 38.3 % от анкетираните са 

преживели насилие там. На следващо място е общността – 37.6 %, последвана от 

дома – 30.9 %.  
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Всяко трето дете посочва, че не се чувства в безопасност – в училище, 

вкъщи или в общността. 

Емоционалното насилие се случва най-много в училище. Физическото 

насилие обаче се среща най-често вкъщи, като най-чест агресор са бащите, след 

това братята и сестрите. 

На сексуално насилие са били подложени около 20 % от момичетата и 10 % 

от момчетата. Под сексуално насилие се разбира не само нежелан секс, но и 

нежелани сексуален допир, сексуални коментари или флирт, изпращане на 

съобщения и снимки със сексуален характер.  

Делът на преживелите физическо насилие в училище от извършители 

ученици е 91.2 %.  Случаите на физическо насилие, извършено от възрастен в 

училище, са значително по-малко – 6.4% от учител, 8.8 % от друг член на 

персонала и 11.3 % от друг възрастен.  
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Преживелите емоционално насилие от друг ученик в училище са 90.2 %. И 

при този вид насилие делът на възрастните извършители е много по-малък от 

извършителите деца: 11 % са били жертва на емоционално насилие от учител, 8.8 

% – от друг член на персонала и 8.5 % от друг възрастен. 

 

 
 

Очевидно най-често агресията в училище е насочена от деца към деца – 

много по-често, отколкото от възрастни към деца.  

Изводът, който следва от тази статистика, е, че проблемът с насилието сред 

подрастващите е сериозен. Въпросът за агресивното поведение не би трябвало да 
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се разглежда едностранчиво, а напротив – причините да се търсят в много 

посоки.  

Агресията се среща най-често в контекста на нарушени междуличностни 

отношения и връзки с обществото, стрес, наблюдавано насилие и др. Всеки акт 

на агресия е предпоставка за ответна реакция. Това води до продължаваща 

агресия. Много често тя се легализира като злонамерен тормоз от позицията на 

силата и прякото негативно влияние с известна продължителност във времето. 

Според друго изследване на УНИЦЕФ [6] само половината от родителите в 

България изслушват децата си и се съобразяват с тяхното мнение. Общуването с 

детето през първите три години е много важно, защото полага основите на 

нагласата му към света. Агресията и чувството за самота, пониженото 

самочувствие могат да са резултат от липса на ласки и от незачитане на 

индивидуалността в ранна детска възраст. Това изследване е част от кампания на 

УНИЦЕФ, проведена през 2009 г., чието послание е „Мълчанието днес ражда 

викове утре” и цели да насърчи родителите да общуват повече с децата си във 

възрастта от 0 до 3 години. Има много родители, които смятат, че най-важното е 

да осигурят материалното благополучие на децата и оставят на задно място 

комуникацията с тях. Много деца страдат от недостиг на общуване с родителите. 

Общуването с родителите определя в голяма степен социализацията на детето. А 

степента на социализация води до отсъствие или наличие на агресия. 

Един от сравнително новите варианти на агресия е кибертормозът. През 

2020 г. УНИЦЕФ провежда проучване за кибертормоза [7] сред млади хора от 

цял свят. Организацията търси отговори на въпроси, свързани с кибертормоза, 

анализира проблема, запознава младежите с него и дава съвети на подрастващите 

как го да разпознават и как да се справят, ако го срещнат. Кибертормозът е 

тормоз чрез дигитални технологии. Той е повтарящо се поведение, целящо 

сплашване, ядосване, засрамване – казват от УНИЦЕФ. Той може да се изразява 

в разпространяване на лъжи, публикуване на снимки, изпращане на 

заплашителни или обидни съобщения. Често кибертормозът и прекият тормоз се 

случват паралелно. Последствията от кибертормоза могат да бъдат сериозни и 

дълготрайни и да имат психическо, емоционално (жертвите се чувстват 

нещастни, засрамени, притеснени, ядосани), дори физическо отражение върху 

жертвата (умора, безсъние, болка в корема или главата).  

Според УНИЦЕФ всеки може да стане жертва на кибертормоз. От 

организацията съветват младите хора как да  идентифицират кибертормоза, към 

кого да се обърнат за помощ, да внимават какво споделят, защото може да 

наранят околните; дават им насоки как да помогнат на приятел, станал обект на 

кибертормоз, как да подадат сигнал, как да спрат тормоза без да се отказват от 

интернет, как да предотвратят възможността личната им информация да бъде 

използвана срещу тях и как да разговарят по темата с родителите и учителите си. 

Понякога е трудно да се разграничи шегата от тормоза. А често децата се 

притесняват да говорят за тези проблеми.  

Социалните мрежи имат механизми в тази посока – помощни центрове, 

насоки, където е обяснено какви инструменти и настройки да използват 
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потребителите, за да защитят акаунта си, както и как да постъпят, ако се 

почувстват застрашени. 

Друга тенденция през последните години е качване на клипове с насилие в 

социалните мрежи [8]. Оказва се, че младежите снимат видеоклипове по 

предварително подготвен сценарий. Най-вероятната причина, поради която това 

се прави, е придобиване на популярност. Насилието и показването му все повече 

вървят заедно, а често насилието се извършва с цел да бъде показано. Това беше 

констатирано на заседание на парламентарната комисия по въпросите на децата, 

младежта и спорта, проведено в началото на 2022 г. 

И все пак основният проблем не е разпространението на подобно 

съдържание, а самото насилие. Статистиката сочи, че през 2021 г. в България 

случаите на насилие между и над деца са били 499. През 2020 г. тези случаи са 

били 383.  

 

 
 

 

Още по-тревожно е, че престъпленията против личността, извършени от 

подрастващи, се характеризират с все по-голяма агресия и садизъм. 

Очевидно тенденцията е на увеличение, което е изключително тревожно. 

През периода 2017-2020 г. УНИЦЕФ работи съвместно с правителството на 

България за разработването и изпълнението на Национална програма за 

превенция на насилието и злоупотребата с деца. През последните месеци започна 

работа по нова национална програма. Превенцията е процес, с който би трябвало 

да бъдат ангажирани много институции, като координатор е Държавната агенция 

за закрила на детето. Нужно е координацията между отделните институции да се 

подобри. Необходими са и законодателни промени. 
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Любопитно е какво разминаване има в данните на различните институции. 

Например според данни на Националния статистически институт през 2020 г. две 

деца са загинали в България вследствие на умишлено убийство. Според данни на 

МВР тези деца са 11, а според прокуратурата – 36.  

Нужна е цялостна концепция за борба и превенция срещу агресията, тъй 

като проблемът става все по-сериозен. В криминалните хроники постоянно 

присъстват фрапиращи случаи на детско насилие. Проблемът трябва да се изясни 

много добре, за да може да се предприемат адекватни и ефективни мерки. 

Необходимо е цялото общество да полага усилия за проучване, изследване, 

анализиране и овладяване на механизмите, които пораждат агресивност. 

В настоящия доклад са поставени отделни акценти на проблема за 

агресивното поведение на подрастващите. В българската педагогика съществува 

богат спектър от научни публикации, натрупан е опит, основан на емпирични 

изследвания. Разработени са проекти и програми за превенция на агресията през 

отделни периоди на детството и в юношеска възраст. Те следва да бъдат 

методологична база за прилагане на педагогически стратегии при управление на 

агресията сред подрастващите в сложния лабиринт на различните форми на 

комуникация в социалната действителност. 
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ГЕНЕЗИС И ОСОБЕНОСТИ НА ХАРМОНИЧНАТА КАДЕНЦА 

 

Мирослав К. Недялков 

 

GENESIS AND FEATURES OF THE HARMONIC CADENCE 

 

Miroslav K. Nedyalkov 

 

 

ABSTRACT: This scientific study traces the development of the polyphonic 

cadence from linear to harmonic in its two varieties, authentic and plagal. The reasons 

for the dominance of authentic chordal connections over plagal ones are described. An 

interesting reading of the third connections between the chords of the second half of 

the 19th century is presented as an expression of the convergence between the 

harmonic and linear cadence. 

 

KEYWORDS: polyphonic cadence, the harmonic and linear cadence, authentic 

and plagal. 

 

Възникването на хармоничната каденца е едно от най-значимите явления в 

историята на многогласната музика. Нейното утвърждаване в процесуалното 

изграждане на многогласните произведения дава основание на теоретиците да 

определят това ново начало като развито многогласие. Еволюцията в 

многогласното мислене, довела до това изключително достижение, се забелязва 

най-ярко в творчеството на нидерландските полифоници. Всъщност тази школа, 

с изключителна заслуга за развитието на многогласната музика, извършва един 

грандиозен преход между две епохи – Ars Nova и Ренесанса в музиката. В 

творбите на ранните майстори все още битува линеарната каденца във вида, 

утвърден през XIV век: 

Дънстейбъл, „Kyrie” 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 



553 

 

Фобурдонът23, като форма на многогласно мислене, практикувана най-вече 

в творчеството на Дюфай, продължава традицията на линеарно водене на 

гласовете. Еднообразието на този многогласен стил утвърждава интереса към 

секстакорда като вертикална конструкция. В този смисъл еднообразието се явява 

като стремеж към изчистване на случайните вертикални съчетания, плод на 

експерименти в епохата на Ars Nova, в насочването към определени стилови 

предпочитания, предвестник на една нова епоха. В интерес на истината Беселер 

твърди за наличието на двата типа каденца в творчеството на Дюфай и посочва 

следните примери [14 – 35]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Линеарната каденца като начална форма на многогласна организация 

възниква в условията на двугласна фактура и постепенно кристализира в 

устойчива тригласна формула:  

 

           

Мотет от XIII век 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тя бележи началото си от края на XIII век и продължава до средата на XV. 

Интересът към разширяване на диапазона на хоровите ансамбли, съчетано с 

увеличаване на броя на гласовете, превръща утвърдената тригласна форма в 

                                                           
23 Fauxbourdon в превод означава „фалшив бас“, което илюстрира трудностите при 

възприемането на тези нови и същевременно устойчиви в употребата си вертикални 

образувания. Съществуват различия относно времевите очертания на това явление. Н. 

Пирота я причислява към ХІV век [6:26], а Х. Беселер твърди: „Това е музиката на ХV век” 

[4:2]. 

 

 



554 

 

отживелица. Невъзможността за пълноценното й прилагане в условията на 

четиригласна фактура се забелязва най-осезателно в творчеството на Чикония: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нуждата от повече опорни точки във вертикал предизвиква въвеждането на 

нови формули на каденциране в многогласа. Тези новости се изразяват в две 

изключителни нововъведения в средата на XV век. Първото е осъзнаване на 

терцовия вертикален строеж и въвеждането на терцата в заключителния 

тоникален комплекс, което е на практика утвърждаване на „квинтакордовия 

звуков идеал“ 161 – 251. Второто е възникването на хармоничната каденца. 

Това разширяване на диапазона във вертикал и увеличаване на броя на гласовете 

изисква нов подход в осмислянето на вертикала. Осъзнаването на акустичната 

роля на най-ниския глас в него извежда на преден план следствията от 

действието на натуралния звукоред (обертоновия ред). Доминиращото значение 

на първите интервали в него се явява предпоставка за възникването на нов начин 

на каденциране. Ако примата и октавата повтарят един и същи тон, т. е. при тях 

има застой и невъзможност да се натрупва звуков материал, то следващите 

интервали са квинта и кварта. Точно те, квартово-квинтовите акордови връзки, се 

явяват основа за най-убедителния начин на каденциране в класическата терцова 

хармония24.  

Това съотношение довежда до утвърждаването на два вида хармонична 

каденца – автентична и плагална. Автентичната, изразяваща се в последованието 

доминанта – тоника (D – T), в най-пълна степен изразява взаимоотношенията 

между акордите по линия на акустичната субординация25. Обяснението е просто 

– тониката съдържа доминантата като обертон в състава си, т. е. доминантата се 

явява в подчинено положение спрямо тониката. Това се оказва най-естественият 

                                                           
24 Квинтовата стъпка се използва като обяснение на „тоналните функции на хармонията” 

[9: 8 – 9]. Карг-Елерт определя Квинтата като „изключителна акустична мярка“ до 1500 г., 

а след това посочва навлизането на голямата терца [10:133 – 162]. Всъщност значението 

на квинтата не се ограничава в някакви срокове, то е абсолютно, независимо от 

битуващото стилово направление. Неслучайно Шенкер нарича този тон от звукореда 

“първороден сред обертоновете” [11:207].  

25 Неслучайно Жан Ф. Рамо я нарича „съвършена” [8:57 – 58]. 
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ход в процеса на отвеждане на неустойчивостта и напрежението в така очаквания 

покой26. Плагалната каденца, образно представена като връзка на субдоминанта с 

тоника (S – T), на практика предствлява обратният ход, който по акустични 

причини противоречи на функционалната логика27. Това изглежда по-ясно в 

другото представяне на плагалното съотношение – тоника към доминанта (T – 

D).  Поради тези причини автентичната връзка надделява над плагалните ходове 

и нейното превъзходство обхваща един продължителен период от почти четири 

века в творчеството на композиторите от четири епохи – Ренесанс, Барок, 

Класицизъм и Романтизъм. Все пак плагалната каденца, макар и в по-редки 

случаи успява да се интегрира в многогласната музикална мисъл преди всичко в 

случаи, когато заключителната автентична каденца е прозвучала и след нея се 

появява кратък отглас в плагално съотношение28. 

 

       

Брамс, Симфония № 4, I ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всъщност акустичното мислене в каденцата е подготвено много по-рано, 

още в края на XIII век с въвеждането на чувствителнотоновата връзка. 

Възходящата интонация, акустичността, мажорът имат автентична по своята 

същност природа. В зараждащото се тогава „ново изкуство“ (Ars Nova) още не 

можем да говорим за автентична каденца, тъй като в нея липсва квинтовото 

съотношение между заключителните съзвучия. Като потвърждение на 

неоснователното схващане, че VII степен като водещ тон символизира изцяло 

автентичността, може да се приведе за пример терцквартакордът на VII степен. 

Той е своеобразно съчетание на двата каденционни модела, но все пак причислен 

към плагалността29. Твърдението, че неустойчивостта на доминантата се дължи 

преди всичко на двата водещи тона – VII и II, е неоснователно, защото 

доминантовостта може да се изяви без тях:  

                                                           
26 Установено е, че „човешкият слух възприема в квинтовото отношение на тоновете 
някакъв стремеж на обертона към основния тон” [2:192]. 
27 Ж. Ф. Рамо я нарича „неправилна” [Rameau, 8:60]. В немската теория тя се окачествява 
още като „несъвършена” [12:583]. 
28 Подобно е твърдението и на Пистън:„Плагалната каденца е най-често използвана след 
автентична, като вид добавен завършек към движението” [7:130]. 
29 Виж Музыкальная энциклопедия, т. 4, [3:301]. 
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 Й. С. Бах, Бранденбургски концерт №3, І ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усещането за автентична връзка е непълноценно, ако в нея липсва 

основният тон на доминантата – V степен. Все пак може да се твърди, че 

възходящата чувствителнотонова връзка предопределя развитието и характера на 

класическата каденца, чиято първа проява се открива в партитурите на 

ренесансовите майстори30.  

Възникването на автентичната каденца на пръв поглед внася интересно 

противоречие в композициите от Ренесанса. От една страна, музикалната мисъл в 

тях е подчертано линеарна в условията на модална организация, което 

предполага плагалност. От друга, акустичните предпоставки в изграждането на 

каденцата, която се явява квинтесенцията на хармонията, налагат автентичните 

връзки. И така в творчеството на композиторите от тази епоха се забелязва 

своеобразна двойственост в музикалната мисъл. Тя съчетава модалност, 

линеарност и плагалност, с автентични заключителни ходове, където мисленето е 

вертикалноакустично, такова, каквото се утвърждава по-късно в класическата 

тонална хармония: 

         

 

О. ди Ласо, Песен 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
30 Така вижда ролята на интонацията и Е. Курт: „Линията не е произлязла от първичното 

скрито хармонично формиращо начало, а обратно, тя съдържа тези моменти на звучене, 

които в развитото музикално съзнание придобиват хармоничен смисъл” [1:45].  
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Еволюцията на многогласната каденца в тонална среда довежда до 

конвергенция между хармоничната и линеарната формула на непосредствена 

връзка между акордите. Това явление се наблюдава през втората половина на 

XIX век най-вече в творчеството на Лист, където се отдава предпочитание на 

терцовите връзки, но в нов фоничен оттенък, наречен медиантна хроматика. 

Тази каденца съчетава скокообразното движение на баса, каквото е характерно за 

класическата хармонична каденца, с яркото хроматично движение в една от 

партиите, което е признак за линеарно мислене: 

    

Лист, Етюд №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитието на музикалната култура формира убеждението, че въпреки 

утвърдените изразни средства, подчинени на определени стилови предпочитания 

в дадена епоха, творческите търсения на композиторите не изключват вече 

отживели такива елементи на музикалния език, плод на многовековния опит и 

достижения на музикалния гении на човешката цивилизация. Доказателство за 

това е именно съжителството на двата основни типа каденциране – хармонично и 

линеарно. Интересно явление в този смисъл е акордовият паралелизъм, като 

израз на лентово движение, който възниква още в епохата на барока, и 

следващите стилови направления не се отказват от него, въпреки господството на 

хармоничната каденца в многогласната конструкция на музикалните 

произведения. 

                   

Моцарт, из оп. Вълшебната флейта 
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ПРОЕКТ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ПРАЗНИK“ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I КЛАС 

 

Михаела И. Николова 

 

MATHEMATICS CELEBRATION PROJECT FOR I GRADE STUDENTS 

 

Mihaela I. Nikolova 

 

 

ABSTRACT: In the long-term educational practice in primary school 

mathematics there are interesting, but a few in numbder ideas for mathematical 

projects and celebrations. There are not many methodological guides that offer such 

ideas or ready-made scenarios. For this reason, the author's idea will be presented 

with interesting and diverse mathematical problems for conducting a Christmas-

mathematical holiday with  competitive character, related to the fact that students 

know the numbers up to 10 and are able to solve problems with them. 

 

KEYWORDS: mathematics, math celebration, 1st grade, solving problems with 

numbers up to 10. 

 

Разработването на проекти в обучението датира от много време. Зародило 

се е като идея в училищата по архитектура в Париж и Рим през XVI век [1]. В 

днешно време, благодарение и на съвременните информационни технологии, 

проектното обучение се осъществява по-лесно, а ползите му върху обучението на 

децата са неоспорими.  

Работата по проекти спомага за реализиране на интергративен подход в 

обучението. Създават се условия за провеждане на обучение, ориентирано към 

цялостната личност на ученика. Чрез работата по проекти се съдейства за 

развитие на много аспекти от личността на учениците от начална училищна 

възраст. Формират се умения за работа в екип, умение за поемане на отговорност 

и спазване на срокове [1]. А идеята им е да успеем истински да заинтригуваме 

интересите на учениците и ученето да се осъществява чрез преживяване.  

Първи клас е времето, в което учениците се ограмотяват. Запознават се с 

всички букви от българската азбука, месеци наред се учат да пишат красиво 

ръкописните букви и да ги съчетавaт в думи. Учат се да сричкуват и четат гладко 

кратки текстчета. В първи клас учениците придобиват редица първи умения и в 

часовете по математика, по родинознание, по музика и другите предмети, 

изучавани в училище. Но първи клас – това е и време на сплотяване на групата, 

опознаване и създаване на приятелства. Проектните дейности са чудесен 

инструмент, чрез който учениците ще се научат да се изслушват, да си помагат, 

да споделят мнението си, да се уважават, да се радват на чуждите успехи. 

Един от най-важните празници през първи клас е Празникът на буквите. В 

периода на изучаване на числата до 10 и придобиването на умението учениците 

да събират и изваждат с тези числа, се осъществява и идеята за създаване на 

Празник на цифрите.  
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В този доклад представям своя вариант на празник на математиката – 

математическо тържество със състезателен характер и коледна атмосфера. 

Тази авторска концепция беше опитно апробирана с ученици в първи клас 

през учебната 2021/2022 година в столичното 120 ОУ „Г. С. Раковски“ през 

първи  срок, месец декември, непосредствено преди излизането на учениците в 

Коледна ваканция. Предварителната подготовка включва възлагане на 

индивидуални и групови изследователски и практически задачи и дейности: 

- Учителят предварително трябва да обмисли сценария на тържестовото. 

След като е наясно какви роли са предвидени, трябва да бъдат 

разпределени между учениците. 

- Първоначално предварително разпределяне на задачи на учениците, 

свързани с празника.  

- Предварително изработване на проекти от учениците за числата до 10 и 

наближаващите Коледно-новогодишни празници, които ще послужат 

за украса на мястото на провеждане на празника. 

- Изработване на задачите за математическото състезание. 

- Изготвяне на покана за гостите на празника. 

- Разпределяне на учениците в екипи с помощта на цветни 

въженца/гривни. 

Място на провеждане: физкултурен салон, класната стая, актова зала. 

Украса: предварително в часовете по изобразително изкуство, 

родинознание и математика учениците са участвали в работа по проекти на тема 

Коледно-новогодишни празници и са моделирали обемни и весели цифри от 0 до 

9. Виж снимка 1. Проектите и цифрите ще послужат за украса на сцената. 

 
 

Сн. 1. Обемна цифра – единица, изработена от салфетки 

 

Покана за родителите: Хубаво е този празник да има публика – 

семействата на учениците. Поканете родителите и близките на децата от класа. 

Предварително подгответе малки покани или голям постер покана, който да бъде 

закачен на видно за родителите място в училището. Това допълнително ще 

мотивира малките ученици. За повече идеи може да разгледате поканата, която 

беше представена на родителите на класа, които участваха в реализирането на 

проекта. Виж снимка 2. 
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Сн. 2. Покана постер за Коледно-математическо състезание 

 

Празникът започва с тържество в централната част на залата. На сцената са 

подредени всички ученици, които изпълняват определена роля: цифрите от 0 до 

9, знаците „>=<“, „+“:, „-„, геометричните фигури – кръг, квадрат, правоъгълник, 

триъгълник, роля на актьор от драматизация. Учениците са изработили с 

помощта на учителя си своите костюми – цветни и забавни тениски с цифрите, 

знаците, геометричните фигури или нещо тематично, свързано с ролята му в 

драматизацията. Виж снимка 3. На тържеството учениците представят стихчета, 

подходящи за ролята им – за цифрите, за знаците, за геометричните фигури, 

стихотворения за предстоящите Коледно-новогодишни празници и подходящи 

песнички. Самите стихове могат да бъдат раздадени наготово от учителя, може 

да бъде зададена задача учениците да потърсят в библиотеката или с помощта на 

родителите си подходящи такива, може да им бъде зададена творческа задача да 

измислят авторски такива. Стиховете, които бяха ползвани за апробираното 

Коледно-математически състезание с 1. В клас, бяха открити свободно в 

интернет пространството, а драматизацията беше върху творбата на Асен Босев – 

„Бабината сметка“.   

Учениците пеят весели математически и тематични коледни песнички, 

изучени в часовете по музика: „Песен за цифрите и числото 10“, „Песен за 

матаматиката“, „Пей звънче“. 
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Сн. 3. Учениците от 1.В клас на 120 ОУ, гр. София, със своите празнични 

костюми 

 

След като театралната част приключи, започва и втората част на празника – 

математическото състезание.  

Предварително учителят е разделил учениците на отбори, които да са 

равносилни. На отдалечено място от сцената са разположени толкова масички, 

колко са и отборите. На всяка масичка е поставен цветен лист, който съответства 

на цвета на гривничките на децата. Подредени са пособия за работа по задачите – 

моливи, гумички и др. Също предварително учителят е разпределил няколко 

възрастни към всяка масичка, които да проследяват за правилното изпълнение на 

задачите на съответния отбор, както и да помагат и насочват при необходимост. 

Състезанието не се проведе под формата на точкуване и извеждане на основен 

победител. Целта беше всички да се забавляват и усмихват.  

Ето и какви задачи бяха включени: 

1. Коледно-математически пъзел (1. вариант) – коледна картинка, 

отпечатана цветно върху хартия с размер А4, която е разчертана на вертикални 

ленти. В началото на всяка лента са изписани последнователно числата от 1 до 

10. След което картинката се разрязва на ленти, които се разбъркват. Получава се 

пъзел. За да бъде подреден правилно, децата трябва да познават числата до 10 и 

принципа за изграждане на числовата редица на естествените числа. Виж снимка 

4. 

2. Коледно-математически елхи – в коледен стил са представени 

квадратчета, подредени като пирамидка. В някои квадратчета са написани числа. 

Децата трябва да съберат числата от две квадратчета едно до друго и сборът да 

напишат в квадратчето над тях. Ако пресмятат вярно, ще открият кое число стои 

най-високо в пирамидата. Числата в пирамидките са така пропуснати, че с всяка 

пирамидка да се усложнява и трудността за решаването ѝ. За правилното 

решаване на задачата учениците трябва да умеят да извършват действие 
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събиране с числата до 10. Представената задача може да бъде графично 

оформена и отпечатана или ръчно изработена. Виж снимка 5. 

3. Коледна елха с играчки-задачки – играчките на коледната елха са бели, 

а в тях има изписана задача. Учениците имат и легенда в какъв цвят да оцветят 

играчките, спрямо числото, което са получили като отговор на съответната 

задача. Задачите са съобразени с изучения материал по математика от учениците 

и за да ги решат, те трябва да извършват действие събиране и изваждане на две, 

три или повече числа. Играта може да бъде графично оформена и отпечатана на 

цветен принтер или ръчно изработена. Виж снимка 6. 

4. Коледна шапка с геометрични фигури – на картина учениците виждат 

зимна шапка, украсена с различни фигури. Задачата им е да намерят броя на 

всяка от фигурите и да запишат в дадената таблица. Знанията на учениците в 

тази задача са свързани с умението им да разпознават изучените геометрични 

фигури.  Виж снимка 7. 

5. Коледно-математически пъзел (2. вариант) – Отпечатва се в цветен 

вариант коледна картина, която се разрязва на квадрати. На всяка част се изписва 

число, което ще бъде отговор на задача от действие събиране или изваждане. На 

картон предварително е очертан силуета на пъзела, а във всяко квадратче се 

записват задачи, така че отговорите им да съответстват на вече записаните числа 

на частите от пъзела. Така, за да подредят правилно пъзела, учениците трябва да 

решат задачата от всяко квадратче и с получения отговор да открият правилното 

място на всяка част от пъзела. Виж снимка 8.  

6. Събиране и изваждане със Снежко – героят държи в двете си ръце по 

едно число. Спосред условието ученикът трябва или да събере, или да извади 

двете числа, а отговорът да запише в коремчето на Снежко. Виж снимка 9. 

7. Коледни шпиони – Учениците ще се гмурнат в картина с много 

повтарящи се коледни символи. Тяхната задача е да открият и оцветят толкова 

наброй символи, колкото са зададени в легендата. Виж снимка 10. 

8. Последната задача е учениците да открият тайното послание на Дядо 

Коледа, което им е изпратил – изречението от Стареца е закодирано, а за всяка 

буква отговаря определен Коледен символ. Виж снимка 11. 

 

    
Снимка 4                    Снимка 5              Снимка 6               Снимка 7 
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      Снимка 8                  Снимка 9                   Снимка 10              Снимка 11 

 

Условията на задачите и инструкциите към тях учителят съобщава ясно по 

микрофон, след което обявява начало за решаване на задачата. Родителите също 

съдействат за това всички ученици да са разбрали какво трябва да направят, а 

самите условия е чудесно да бъдат написани предварително и прикрепени към 

материалите за работа към съответната задача. 

Финалът на празника е обявяването на победителите от състезанието. Тъй 

като всички са положили много старание по математика през учебната година и 

всеки един отбор успешно се справи с представените задачи, се пристъпва към 

награждаването на учениците за положените усилия в часовете по математика  с 

грамота и медал „Математик-умник“ на всеки участник. Грамотата и медалът са 

с еднакъв дизайн – рамката им е съставена от цветните цифри до 10.  Върху 

грамотата са изписани училището, имената на ученика, датата на връчване и 

имената на класния ръководител. И двете награди са отпечатани цветно върху 

твърд картон. На медала центирирано е изписано името на ученика и е поставена 

голяма звезда, която символизира отличното представяне на ученика, съобразено 

с изискванията за оценяване на МОН. Прикрепена е безопасна игла с тиксо, за да 

може да бъде закачена на блузката на детето. Виж снимки 12 и 13. 

 

                         
    Сн. 12. Грамота „Математик-умник“      Сн. 13. Медал „Математик-

умник“ 

 

Заключение: Представените задачи са само примерни. Те могат да бъдат 

подбрани и комбинирани по различен начин, да се използват само част от тях 
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или да бъдат модифицирани и да бъдат подредени по избор на учителя, който ще 

организира празника. Могат също да бъдат използвани и за допълнителни 

занимания в часовете или за домашна работа, но като част от този проект за 

математически празник донесоха много положителни емоции за учениците, 

желание за решаване на задачи и мотивация за работа по този учебен предмет в 

група. Виж снимки 14 и 15, които показват настроението по време на проекта. 

 

        
Снимка 14                                                      Снимка 15 
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МАНИФЕСТ ЗА ДИГИТАЛНА УЧЕБНА СРЕДА  

 

Наталия И. Витанова 

 

DIGITAL LEARNING ENVIRONMENT MANIFESTO 

 

Natalia I. Vitanova 

 

ABSTRACT: This article presents in content the Manifesto for Digital Learning 

Environment, developed by teachers (Michael Kushnir, Ivan Travkin), psychologists 

(Marina Mdivani, Shamil Hisambeev), programmer (Andrei Mereskin), information 

architect (Lisa Oreshkina), pedagogical designer La Safina) and analyst (Lara 

Simonova). The editor of the Manifesto is Natasha Chebotar, and its publisher is 

Vladimir Sinelnikov. The manifesto addresses issues related to the new organization of 

educational content, better motivation, new architecture, new pedagogy. 

 

KEYWORDS: digital learning environment, students, teachers, educational 

trajectory, personalized learning, motivation. 

 

Изследването е финансирано по проект РД-08-156/04.03.2022 от 

параграф „Научни  изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.  

 

 

„Човекът е само тръстика, най-крехкото 

нещо в природата, но той е мислеща тръстика. 

Величието на човека се корени в съзнанието 

на неговото нищожество. Дървото не съзнава 

нищожеството си. Следователно човек е нищожен, 

щом съзнава нищожеството си, но същевременно 

е велик именно защото го съзнава.” 

Блез Паскал 

 

Живеем в свят, изпълнен с големи тревоги, но и с най-необикновени 

обещания за бъдещето. Това е свят, „залят“ от промени, белязан от дълбоки 

конфликти, напрежения и социални деления, както и от разрушителното 

въздействие на съвременните технологии върху природната среда. От друга 

страна, има невъобразими за предишните поколения възможности за 

направляване на собствената си съдба и за оформяне на живота си към по-добро. 

Как е възникнал този свят? Защо нашите жизнени условия са толкова различни в 

сравнение с тези на предшествениците ни? Накъде ще се насочи промяната в 

бъдеще? (Антъни Гидънс). 

Характерна особеност на съвременното общество е преходът на 

човечеството към исторически ново състояние, което е детерминирано от 

въздействието на информацията, ролята на новите технологични системи и 

форми, характера и обема на влиянието им върху всички сфери на човешкия 
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живот. Динамичните промени в обществото през последните години могат да се 

разглеждат като преход от една цивилизация към друга, наречена 

„информационно общество“. В информационното общество знанието губи 

предишната си сила и неговото място е заето от информацията. В 

съществуващите технологични цикли има значение не знанието, а уменията, 

компетентността. Съвременната епоха е епоха на изключителен научен прогрес, 

който изисква от човека не стандартни, традиционни действия, а мобилност на 

мисленето, творчески подход, приложение на знанията в различни области на 

дейност.  

 Нашият век е столетие на колаборациите, международното 

сътрудничеството, което оставя своя отпечатък върху образованието. 

Международният бизнес, непрекъснатият обмен на опит между страните 

изискват гъвкавост и мобилност на човешките ресурси, тяхната постоянна 

готовност да се адаптират към новите условия, да изоставят наученото преди, да 

учат нови неща. 

Образованието е на прага на трансформативна (но вълнуваща) промяна. 

През следващото десетилетие преподаването и ученето ще претърпят 

фундаментална промяна, а образователните институции – училища, 

университети, колежи, ще трябва да отговорят на глобалните, социалните, 

политическите, технологичните и научноизследователските тенденции. 

Традиционното образование днес не може да удовлетвори изискванията на 

съвременния свят, затова е необходимо да се преосмисли актуалната 

образователна парадигма и да се пристъпи към формиране на творчески 

личности, които да се справят с предизвикателствата на времето. Образованието 

има нужда от кардинални, дори драматични промени. То трябва да се адаптира 

към потребностите на съвременната млада генерация, така че да отговори, от 

една страна, на нейните потребности, а от друга, да е в синхрон с идеите, 

развитието, бързите технологични промени, които настъпват в епохата на 

Постмодерна. 

Целият свят се променя с все по-висока скорост. Светът изживява 

фундаментална промяна на условията, при които се развива и функционира 

образователната система, което изисква  създаването на нова учебна среда. В 

тази среда, от една страна, не винаги е възможно работата да продължи със 

старите учебни материали и методи, от друга страна, се появяват нови 

възможности. 

Манифестът за цифрова учебна среда е инициатива с нестопанска цел, 

свързан с проекта Edutainme, който е разработен със съвместните усилия на 

учители, психолози, дизайнери, информационни архитекти, ИТ и педагогически 

дизайнери. Този манифест е открит и дискусионен, към него могат да се 

присъединят и други професионалисти, които да съдействат за прецизиране и 

подобряване на визираните идеи, за да може този манифест да се преобразува в 

стандарт. В манифеста са представени въпроси, свързани с новата организация 

на учебното съдържание, по-добрата мотивацията, новата архитектура на 

обучението, новата педагогика. 
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Успехът на образователната система при използването на нови технологии, 

дигитални инструменти и техники се детерминира от разбирането на 

парадигмата: целта на образованието не е просто усвояването на знанията, а 

развитието на независима, любознателна и цялостна личност. Целта на този 

манифест е да се декларира принципа за оживяване, витализиране на дигиталната 

учебна среда, в която учениците не са обект на обучението, а субект – това 

означава те пряко да участват в собственото си развитие. 

 1. Нова организация на учебното съдържание.  

От неделими курсове до микроформати. Бъдещето принадлежи на 

гранулираните формати. Днешният мобилен човек учи и работи от всякъде – в 

метрото, в провинцията без онлайн достъп, в леглото и дори в парка. Преходът 

към по-компактни, подробни образователни формати отваря нови пътища: 

учителите ще могат да включват фрагменти от материали на други учители в 

своите уроци/курсове, като същевременно предоставят връзки към тях. Учащите 

ще могат лесно да намират информация, свързана с междудисциплинарни 

изследвания, например надхвърлящи курса им – от биология до химия, от 

история до икономика. Гранулираните формати ще упражняват гъвкавост и 

достъпност за по-широка аудитория, ангажирана с обучението през целия живот. 

От слушане до действие. Дейността трябва да се приема като ключова 

единица на обучение. 
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При актуалния образователен модел обучението представлява най-вече 

получаването на информация, предоставена отвън – учебна програма, учител или 

стандарт. В дигиталната среда учебната единица е свързана с активната 

ангажираност на ученика. Дейността е насочена не само към възприемането, но и 

върху продуктивните действия на ученика с получената информация или в 

процеса на нейната подготовка. Дейността може да представлява четене или 

гледане, работа с вграден модел, изпълнение на задачи или самостоятелно 

решаване на тестове. Преминаването на определена дейност означава четене или 

разглеждане до края, работа с модел и намиране на правилните отговори. 

Дейностите са независими и заедно образуват безкраен брой вериги: курсове, 

куестове, кампании и други така наречени образователни траектории. Всяка 

дейност трябва да има определена стойност: като процент от крайния резултат, 

плюсове към умения и метаумения. 

От празни места до карти на знанието. Междудисциплинарните връзки 

са толкова важни, колкото и отделните области на експертиза. С появата на по-

компактни гранулирани формати за обучение се появява необходимостта от 

карти и графики, които отразяват хоризонталните връзки между образователните 

дейности, както и необходимостта от анализ на големи обеми данни. 

Създаването на графики на знанието ще даде тласък за разработването на нови 

търсачки и системи от препоръки за образователни програми, образователни и 

изследователски материали, позволяващи по-прецизна класификация на 

областите на знания и умения, формиращи основата за гъвкави системи за 

сертифициране. 

От единни учебници до персонализирани траектории. 

Персонализирането е най-добрата референтна точка. 
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В близко бъдеще понятието „учебник“ ще се използва само в смисъл на 

съвкупност от различни видове учебно съдържание. Той ще бъде заменен от 

дигитална учебна среда, където всеки може да избере своя собствена траектория 

на обучение, състояща се от дейности, необходими точно тук и точно сега. 

Средата от своя страна трябва непрекъснато да се развива. Например когато се 

дават препоръки, трябва да се има предвид, че едни и същи умения могат да се 

достигнат по различни пътища според нивата на учениците, в рамките на една и 

съща образователна програма. При формиране на образователната траектория е 

необходимо да се анализират потребностите и способностите на ученика и да се 

предлагат сценарии за текущо му развитие, като на преден план излизат 

знанията, мотивацията и скоростта на възприятие, а възрастта няма значение. 

Препоръките трябва да са достъпни за всички участници в процеса на обучение – 

включително учители и родители. 

 

2. Мотивация в дигитални учебни среди 

От предопределение към свободен избор. Учащите трябва да бъдат 

партньори в обучението си. Учениците трябва да могат да участват в 

организирането на процеса на обучение: какъвто и да е дневният ред, тестът или 

текстът, те трябва да са наясно с напредъка си във всеки един момент – колко е 

преминато, колко остава и какво да правят след това. 
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Желанието за преодоляване на трудностите, за превъзходство в състезания 

с другите ученици и със себе си трябва да бъде насърчавано. Критериите за успех 

трябва да бъдат прозрачни и ясни, а грешката трябва да има някаква стойност и 

социални последици. Важно е да се види как усилията влияят на резултата и да 

се получи незабавна обратна връзка за всички действия. Това е предпоставка за 

анализ на собствените  действия и удовлетвореност от свършената работа, което 

само по себе си е мотивиращо за по-нататъшно усъвършенстване. Необходимо е 

да се осигури среда и да се използват методи за намаляване на страха от провал 

или неодобрение. Игрите са най-естественият начин за развитие на постоянство и 

отдаденост. Нов медал или черен колан могат да помогнат на учениците да 

останат ангажирани, но ученето не трябва да се насърчава само заради такива 

дарби и постижения. Учениците трябва да разберат конкретните ползи от 

придобитите нови умения. 

От съвместно слушане до съвместни проекти. Околната среда е 

социално пространство. Дигиталната учебна среда трябва да отчита социалните 

механизми – конкуренция, сътрудничество, преподаване и тестване от 

връстници. Само режимът на участие създава условия за преодоляване на 

отчуждението, формира умения за конструктивни дискусии, реагиране на 

критика, установяване и поддържане на социализация. За да се възползва 

учителят от предимствата на груповото обучение, е важно да се развие култура 

на конструктивната обратна връзка, да се поддържа вниманието – „колкото по-

конструктивен съм в оценяването на другите, толкова по-високо ще бъде моето 

класиране“, да се предоставят на учениците възможности да преглеждат и 

коментират работите на съучениците си, да създават общности и да помагат на 

изостаналите. 

От повторение към творчество. Учениците трябва да бъдат креативни. 

Средата трябва да позволява поемане на инициатива и да предоставя творческо 

пространство за учениците. За поемане на инициатива, за учене с връстници, за 

индивидуално или съвместно творчество могат да се използват например 

мозъчна атака, дискусии, обучение по проекти и др. Важно е да се осигурят на 

учениците условия за задълбочено изучаване на учебните материали, както и за 
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създаване на собствени материали – оформяне на структурата и описание на 

връзките, обработка на материала и представяне в други формати. Задачите 

трябва да са насочени към синтез на получената информация, прехвърляне на 

овладяната логика към други предмети или използване на знания от различни 

области за придобиване на нови знания. Механичното повторение в тези условия 

е неприемливо. Самостоятелната творческа работа е друга важна част от процеса 

на обучение. Основната стойност е не толкова крайният резултат, който може да 

се използва, например в портфолиото, а по-скоро знанията и уменията, 

придобити от учениците, докато работят върху него. 

От официални изпити до незабавна обратна връзка. Учебната среда 

трябва да предоставя последователна и персонализирана обратна връзка за 

всички действия. 

 

 
 

Системата за оценяване не трябва да бъде агресивна и натрапчива, както и 

финалните тестове или изпити. Диагностиката трябва да бъде безпроблемно 

включена в процеса на обучение. Системите, работещи с големи количества 

данни, са способни да извършват сравнения в реално време на ученика с хиляди 

други ученици, да анализират дълбочината на неговото/нейното разбиране по 

темата и също така да предскажат напредъка. Това намалява нуждата от стрес 

тестове и помага за предоставяне на фокусирана подкрепа. Без да се налага 

съответствие на нива на трудност/на степен според възрастта, индивидуалните 

траектории позволяват движение напред в съответствие с индивидуалния темп и 

желание, предоставяйки възможности за спиране и детайлно изучаване на труден 

предмет, вместо учениците да имат ниски оценки от ранните етапи. Обективната 

обратна връзка трябва да позволи на учениците да оценят постиженията си във 

вътрешна скала – колко усилия са били необходими, колко знания са били 

необходими и до каква степен е било възможно да се докажат. Без този вид 

вътрешен „компас“ не е възможно учениците да оценят обективно 

интелектуалния си напредък и да разберат дали се движат в правилната посока. 

От единна система за сертифициране към многоизмерна. Училищата и 

университетите не са единствените източници на знания и умения. 
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Комуникацията между различни учебни платформи, приложения и системи за 

управление на обучението позволява да се направи системата за оценяване 

многоизмерна, включително резултатите от външни източници в личния профил 

и портфолио на ученика, които след това те могат да съхраняват и непрекъснато 

да развиват през целия си живот. 

3. Нова архитектура на обучение 

От хаоса до архитектурата на взаимодействието. Технологиите, които 

вече са повлияли на начина, по който се общува, работи, пътува и спортува, 

влияят и върху начина, по който се учи. Информационните мрежи, личните 

мобилни устройства, огромните количества данни и облаците, където се 

съхраняват, отворените образователни ресурси (OER), както и механиката на 

игрите и машинното обучение, променят архитектурата на процеса на обучение. 

Учебното съдържание може да се предоставя чрез различни устройства и 

платформи, свързани помежду си. Може да се получи задача от учител в 

системата за управление на обучението, да се обсъди в социална мрежа, да се 

зададат въпроси по имейл, да се реализира подготовка за изпит в приложение, да 

се получи онлайн сертификат и да се постави в електронно портфолио заедно с 

други заслуги от кръжоци, секции или различни курсове. Това са част от 

системните компоненти на бъдещата дигитална екосистема за обучение, която 

вероятно ще замени образованието в индустриалната епоха. 

Система за управление на учебното съдържание (LCMS). Рязкото 

нарастване на променливостта и наличието на средства за преподаване води до 

разработването на системи за управление на учебното съдържание, които ще 

позволят на учителите да получат ясна представа за новите възможности за 

обучение, да вграждат интерактивно съдържание и мобилни игри в уроците или, 

обратно, да събират курсове от отделни инструменти и да създават и публикуват 

свои собствени учебни материали. Например учителите могат да създават 

съдържание колективно, да го дублират във всякакъв формат, да го адаптират 

към собствените си нужди и да предоставят коментари. Ако ресурсът е достъпен 

не само за преподавателите от университета/училището, но и за персонала на 

други образователни институции, това ще бъде основа за подобряване на 

качеството на учебните материали и процеса на обучение като цяло. 
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Неинтерактивно съдържание. Книгите, видеоклиповете, оригиналните 

исторически документи и друго нединамично учебно съдържание няма да 

изчезнат и ще продължават да представляват важен аспект на учебните 

програми. С течение на времето формата на съдържанието ще придобива все 

повече интерактивни функции, ставайки част от различни среди за обучение. 

Инструментални среди. В допълнение към неинтерактивното съдържание 

ще съществуват разнообразни цифрови инструментални среди за обучение – от 

мобилни приложения до онлайн платформи за сътрудничество, които ще се 

включват все повече в процеса на обучение. Игри, симулации, виртуални модели 

и онлайн лаборатории, среди за визуално програмиране и обработка на данни, 

услуги за създаване и работа със студентски/ученически портфейли и много 

други онлайн услуги, които все още не са класифицирани в отделни типове, ще 

се учат да взаимодействат помежду си, изграждайки нова архитектура на процеса 

на обучение. 

 

 
Хранилище за данни. Интерактивните инструменти за обучение 

генерират експлозивен растеж на натрупаните данни. Първо, това се отнася до 

анонимни данни за учебни събития, траектории на обучение, ефективност на 

методите на преподаване и учебните програми като цяло. Аналозите на Google 
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Analytics за образование могат да служат както за събиране, съхранение и достъп 

до данни, така и за анализ на такива данни и генериране на препоръки. 

Събраните данни могат да бъдат предоставени на учители, изследователи и 

аналитични служби. Тези данни могат да се използват от системите за 

управление на обучението за разработване на нови модели на оценяване, 

издаване на значки, дипломи или сертификати. 

От контрол до избор. Технологиите трябва да бъдат избрани от тези, 

които ги използват. 

 
Правото на избор на конкретни технологии и тяхното комбиниране на 

всеки етап от обучението трябва да принадлежи на лицето, което е отговорно за 

това – университета, училището или самия ученик/студент. Наличието на избор 

стимулира любопитството и прави учениците/студентите едновременно по-

независими и мотивирани. 

От автономия към технологична екосистема. Данните следват човека. 

Учениците трябва да имат пълен контрол върху собствените си данни и 

способността да ги „вземат“ със себе си при преминаване през различни учебни 

системи и предметни области, да ги съхраняват и използват по своя преценка по 

всяко време, както и да ги изпращат за анализ и препоръки на нови учебни 

платформи и специализирани услуги. 

От автономия към екосистемата. Различните учебни платформи трябва 

да могат да комуникират помежду си. Персонализирането на образованието, 

появата на нарастващ брой услуги за обучение и свободата на действителния им 

избор за всички участници предполага необходимостта от прехвърляне на 

цифрови данни от една среда в друга. Силен съюз на различни платформи е 

възможен само когато има общи стандарти за разрешение и обмен на данни. 

Системите за управление в образователните институции трябва да могат да 

следят напредъка на ученика в приложения на трети страни: да преглеждат 

частично или напълно изпълнените дейности и доказаните умения. HTML5 

(Hyper Text Markup Language) вече помага на хората да работят с голямо 

разнообразие от „джаджи“ и браузъри; LTI (Long Term Evolution е технология, 

използвана за постигането на 4G стандарти) ще позволи на различни 

образователни компоненти да се интегрират един с друг по-плътно; тромавите 

дискове и SCORM (Shareable Content Object Reference Model) трябва да бъдат 

заменени с публични API (Application Programming Interface), отворени 

стандарти и спецификации – JSON (Java Script Object Notation), REST 

(Representational State Transfer), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), 

OAUTH2 (отворен инструмент за удостоверяване, който позволява на 
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потребителите да споделят частни ресурси, без да предоставят на външни страни 

или програми достъп до всички свои идентификационни данни). Сигурността на 

данните трябва да се гарантира чрез използване на криптирани протоколи и 

партньорски ключове. Това ще намали зависимостта от монолитни интегрирани 

софтуерни решения, ще отвори пътя за свободен софтуер и тясно насочени 

проекти, ще развие конкуренцията и ще подобри качеството на решенията. 

 

4. Нова педагогика 

От монопол към медийно пространство. Образованието трябва да се 

научи да се конкурира с развлекателната индустрия. В дигиталната среда 

учебните проекти се конкурират не само с други онлайн курсове, но и с музеи, 

спорт, телевизионни предавания, социални мрежи и всякакви отворени 

уебсайтове и приложения. При тези условия е важно да се приемат същите 

инструменти като конкурентите и да се наемат същите специалисти, както и да 

се иновират уникални методи за обучение. Всяка допълнителна минута, 

прекарана в учене, е печалба за UX (User Experience) дизайнерите, 

разработчиците, сценаристите и надзорниците на съдържанието. Средата за 

онлайн обучение не е просто етап, в който се развива процесът на обучение, а по-

скоро динамично пространство, което може да промени своите характеристики в 

зависимост от това кой я използва и какво е тяхното поведение. Възниква 

концепцията за учебен сценарий: при разработването на учебни ресурси е 

необходимо да се вземе предвид последователността на движенията в техните 

модули, сесии и секции. В бъдеще програмите за онлайн обучение ще могат да 

формират нов независим жанр със свои собствени фенове, огромни бюджети и 

учители в главните роли, подобни на Холивуд. 

От педагогика-философия и педагогика-изкуство към дигитална 

педагогика 

Педагогиката се превръща в точна наука. В дигиталната среда няма място 

за „приятелски потупване по рамото“. Старите педагогически теории „се 

събуждат“, за да се озоват в съвсем нова среда. Новата дигитална педагогика 

оживява и никой не знае как трябва да бъде организирана. Но това, което е ясно, 

е, че трябва да се стреми да експериментира и да открива нови работещи модели. 

Новите големи данни могат да се използват за по-задълбочени оценки на 

знанията и уменията, задълбочаване на връзките между всички нива на обучение, 

работа в мрежа между образователни институции, ученици и работодатели и 

оценка на напредъка. 
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Електронен учебник срещу цифрова учебна среда. 

 

Съдържание 

 

Преди 
 

След 

Актуализира се на 

всеки три години 
 

Актуализира се 

ежеседмично 

Лесно за копиране 
 

Трудно за копиране 

Ограничения на обема 
 

Без ограничения на 

обема 

Съдържание на хартия  
 

Естествено цифрово 

съдържание 

Формата определя 

съдържанието 
 

Съдържанието определя 

формата и 

функционалността 
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Преди 
 

След 

Осреднен модел за 

представяне на всички 

теми 
 

Различни интерфейси за 

различни дейности 

Линейно представяне 
 

Възможности за 

нелинейно представяне 

Не предоставя 

информация за 

напредъка 
 

Позволява събиране и 

анализиране на данни 

 

Мотивация 

 

Преди 

 

След 

Не предоставя 

обратна връзка на 

ученика 
 

Осигурява незабавна 

обратна връзка 

Слаба връзка между 

предмети, теми и 
 

Визуални 

интердисциплинарни 
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Преди 

 

След 

понятия връзки на всички нива 

Не преподава 

умения 
 

Позволява тренировъчни 

умения 

Няма ситуация на 

избор 
 

Ситуация на независимо 

търсене 

Мотивация на ниво 

текст 
 

Мотивация с помощта на 

игрова механика и 

персонализация 

Предоставяне на 

знания 
 

Формиране на опит, 

потапяне в контекста 

 

 

Ученик/Студент 

Преди 

 

След 
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Преди 

 

След 

Възприема 

информация 
 

Актове 

Не влияе на нищо 
 

Взема интелигентни 

решения 

Учи заедно с всички 

останали 
 

Учи се по лична 

траектория 

Общо ниво на 

трудност за всички 
 

Адаптивна учебна 

програма 

Еднакво за всички 
 

Индивидуално 

предизвикателство 

Целта е ясна само за 

учителите 
 

Ясни цели за учениците 
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Преди 

 

След 

Въпроси за материала 

само в класната стая 
 

24/7 поддръжка 

Оценява се 

единствено от 

учителя 
 

Могат да се преценят по 

всяко време и ясно да 

виждат напредъка си 

Индивидуално 

обучение с учебника 
 

Ситуации с преподаване 

на връстници с други 

ученици 

Те ми казаха всичко 
 

Аз сам разбрах 

 

 

Учител 

Преди 

 

След 

„Теоретична” 

педагогика 
 

„Дигитална” педагогика 



582 

 

Преди 

 

След 

Не може да повлияе 

на учебника 
 

Конфигурира системата 

за себе си и своите 

класове 

Отговори се дават 

само от активни 

ученици или запитани 
 

Всеки ученик е активен 

Фокусира се върху 

съдържанието 
 

Фокусира се върху 

резултатите 

Фокусира се върху 

присъствието 
 

Фокусира се върху 

участието 

Контрол на 

фактическите знания 
 

Контрол на 

способността за вземане 

на реални решения 
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Преди 

 

След 

Еднократен контрол 
 

Контрол през цялата 

продължителност на 

обучението [2].   

 

Представеният Манифест за цифрова учебна среда в много голяма степен 

подкрепя и утвърждава прогнозите на Агенциите за стратегически изследвания и 

на световните анализатори за тенденциите, свързани с образованието на 

бъдещето. В тези прогнози има много предизвикателства и футуристична 

романтика – персонален учебник с изкуствен интелект, логика на игровите 

достижения, използване на образователната среда за реинтеграция на 

семействата и др. и доказателства, че голяма част от тези процеси вече са 

започнали, като някои са в по-напреднала фаза, други са все още в зародиш. 

Процесите са свързани с реорганизация на процеса на обучение/учебното 

съдържание (интерактивно преподаване от най-добри учители, обучение чрез 

игрови симулатори, обучение чрез интерактивни аудиовизуални тестове, 

обучение чрез локални и глобални конкурси/състезания, обучение чрез гледане 

на филми от масовото кино, обучение чрез „потапяне” в игровия свят, 

децентрализация и дестандартизация на системата на образование), личностно 

ориентирано образование (от унификация към персонализация на 

образованието), персонално портфолио, учене през целия живот, университет на 

милиардите, поляризиране на образованието, нова дигитална/цифрова 

педагогика, индивидуализация на обучението на основата на биотехнологиите, 

онлайн управление на училището, което ще се превърне в обществено 

пространство, геймификация, нова грамотност (тълкуване на данни), нова 

образователна среда, ново възпитание [3].   

Представеният Манифест и визираните трендове от световните 

анализатори пораждат необходимостта от една нова хипотетична визия за 

близкото бъдеще на образованието. Промяната в  образователната доктрина 

може да се свърже с няколко основни характеристики на постмодерното 

училище: 

 широки и разнообразни учебни планове и програми, които да отразяват  

разнообразните таланти на децата, а не само част от тях; 

 отказ от класно-урочната система и постепенна смяна с други системи на 

организация на обучението в условията на технологизирана 

инфраструктура; 

 обучението да се персонализира според индивидуалните възможности и 

потребности; 

 преход от „пасивно” към „активно” обучение; 
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 геймификация на образованието (днес тя  е факт в сферата на бизнеса и 

управлението) – играта е един от най-ефективните методи за стимулиране 

на творчеството и за преодоляване на шаблоните в мисленето;  

 учителите да имат висока подкрепа – от родителите, обществото, 

държавата; да имат повече свобода при изпълнение на преките си 

професионални задължения – обучението и възпитанието на децата; 

 нова роля на учителя в процеса на обучение – на фасилитатор, модератор, 

консултант; ментор, коуч; 

 ученето да се случва в/и извън училище; 

 възпитание, ориентирано към вечните и устойчиви ценности. 

Днес много се говори за цифрова икономика, много данни, умни вещи, 

криптовалута и т.н. „Когато цивилизацията преживява мащабна технологична 

революция, светът се променя по фундаментален и смущаващ начин. Има нещо в 

процеса на изравняване на света, което изглежда качествено различно от всички 

големи промени през предишните епохи: скоростта и обхвата, с които те 

завладяват всичко” [1]. Образованието не може да отговори адекватно на бързо 

променящата се реалност и много от завършилите училище и дори специалисти с 

научна степен остават по периферията на техническия прогрес. Училището все 

още не е готово да се адаптира към съвременното дете и към този тип общество, 

в което то ще живее. В контекста на думите на Блез Паскал, че човекът е 

„мислеща тръстика”, постмодерното образование трябва да се ориентира към 

„мислещото дете”, към неговата креативност, творчество, нестандартност, към 

неговите потребности, в противен случай образователната система ще продължи 

да възпроизвежда безперспективни, безцелни и объркани млади хора, които не 

знаят какво искат и какво да правят със собствения си живот. 

„Днес целият свят е бързо развиващо се събитие” [1]. Технологиите много 

бързо променят света, в който живеем. Хората (основателно или не толкова 

основателно) се притесняват, че те ще заменят човешката интелигентност и част 

от човешките функции. Новите технологии, електронното/дистанционното 

обучение, образователният софтуер променят не само образователната среда за 

учениците, а и ролята на преподавателя, те водят и до промени в методите, 

техниките и подходите за преподаване и ремоделиране на класната стая. От 

учителя зависи как ще структурира и управлява класната стая. И ако 

образователните модели от миналото и настоящето са съсредоточени да осигурят 

необходимите знания и умения на учениците (студентите), за да ги превърнат в 

квалифицирани работници, утре „реалната цел на образованието е мозъкът да е 

овластен с информация” (Брайън Гриийнбърг, изпълнителен директор на Silicon 

Schools), т.е. учениците трябва да се научат да учат, да се научат да мислят, да се 

научат да оценяват критично ситуацията, защото когато необичайността става 

новото нормално, предишните познания (на човека и човечеството като цяло) 

няма да се смятат за надеждни. Съвременният човек (респ. децата) живее в 

богата и активна информационна среда, свят на алгоритмите. За образованието е 

важно да научи децата да живеят в този поток, да създава предпоставки и 

условия за непрекъснато самообучение, като отчита интегративните тенденции в 

развитието на науката и технологиите и необходимостта от нова грамотност. 
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През последните години от икономика на информационна оскъдица човечеството 

преминава към икономика, задвижвана от информационно пренасищане. Днес 

светът се управлява с думи, и докато той се „плъзга“ в мрежата, ученикът трябва 

да го следва и да разбира това, което чете. Грамотността се оказва по-важна 

отвсякога – в свят на текстове, имейли и  туитове, в свят на писмена информация. 

Необходимо е учениците да могат да четат грамотно, да разбират прочетеното, 

да откриват нюансите и самите те да бъдат разбирани. Светът на информацията е 

на една ръка разстояние – с натискането на бутон или обикновена гласова 

команда може веднага да се получи информация. В света на лесно търсените 

знания, които са на един клик разстояние, запомнянето на факти вече е 

невалидно. Много от нещата, които децата учат в традиционното училище, 

изглеждат безсмислени в дигиталната ера. На учениците са им необходими нови 

умения, които да им помогнат да управляват новите технологични инструменти, 

с които разполагат. 

Ролята на учителя ще бъде не само да предаде знанията, но и да 

идентифицира силните страни, интересите и ценностите на ученика. Основната 

му дейност ще бъде да ръководи учениците в областите, където те се нуждаят от 

ориентиране като новатори. Ролята на учителя ще се трансформира от „мъдрец 

на сцената“ към „водач отстрани“, който ще се учи заедно с учениците, 

предизвиквайки ги да разширят своя хоризонт. Модерният учител не трябва да 

стои в класната стая, за да предава своята мъдрост, а ученикът да идва в клас, 

само за да слуша. В образователната система на бъдещето домашните работи ще 

се изпълняват преди урока. Учителите ще могат да записват структурирано 

съдържание, на различни дигитални носители и ще го качват в мрежата, а 

ученикът ще усвоява това съдържание със собствено темпо, вкъщи. 

Образователната среда определя кои ресурси и съдържание са необходими, но в 

същото време ресурсите трябва да бъдат отворени, глобални, споделени, 

съвместни и достъпни онлайн. В класната стая ще се дискутират и решават 

проблеми от реалния живот. Организирано по този начин, обучението ще се 

реализира в условията на обърнатата класна стая. 

Училищата ще се нуждаят от много по-голямо разнообразие от места за 

учене – от пространства, където големи групи могат да работят заедно, до 

уединени кътове за концентрация. Сътрудничеството ще бъде основно умение. 

Тъй като рутинните задачи ще се поемат от компютрите, учениците ще бъдат 

оценявани за тяхната креативност и интуиция, които само човешкият ум може да 

предложи (засега). Ще се поощряват иновациите, общуването и 

сътрудничеството в глобални екипи. 

Технологиите ще са в основата на образованието на бъдещето. Ученето не 

трябва да е еднопосочен поток от информация. Технологията трябва да поддържа 

интеракциите между учител – ученик, ученик – учител и ученик – ученик в 

реално време. Днес може да се използва гъвкавостта на мрежите за данни и 

софтуера за създаване на динамична учебна среда, без огромните разходи и 

твърдост на традиционната AV инфраструктура. Инструменти за 3D модели и 

визуализации вече съществуват – те трябва да бъдат мащабно внедрени в 
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класната стая. Да могат да се правят 3D модели и да се взаимодейства с тях 

вероятно ще стане норма в образованието на бъдещето. 

Технологичният напредък дава възможност за взаимосвързаност на 

информация и хора с натискането на бутон. Образованието в бъдеще ще трябва 

да демонстрира как технологиите могат да бъдат използвани в полза на 

учениците, както и да научи бъдещите поколения как да се справят с проблемите, 

произтичащи от това. 

Образованието постепенно ще навлиза в ерата на „суперлабораториите“ 

(Superlabs). Superlabs са мултидисциплинарни, наситени с технологии, способни 

да поместят както по-големи групи ученици, така и по-малки, без да губят 

никакво пространство  (например, може да събере до 280 ученици, които 

участват в 12 едновременни паралелки). „Умните лабораторни училища“ са с 

персонализирани учебни програми. 
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. 

Образованието ще е ориентирано към човека,  както на лично, така и на 

колективно ниво. То ще се основава на персонализирани алгоритми за учене и 

самостоятелно организирано обучение и в този смисъл ще бъде мобилно, лично и 

самонасочено. Дали ще е ефективно, или не, зависи от това какво се персонализира. 

Днес съществува един модел на преподаване и учене, който съответства на всички 

ученици, но този модел е остарял и той не се вписва във визията за образованието на 

бъдещето, където учителите ще станат фасилитатори, ментори, наставници, 

консултанти на обучението, а учениците ще имат по-голям контрол върху 

собствената си траектория на учене. Това ще даде възможност на всеки ученик да 

учи с темп, който най-добре отговаря на неговите способности, и да се ангажира със 

съдържание, което е най-полезно за него. Образователната среда ще съответства на 

потребностите на ученика, а  технологиите, които ще се използват, ще обогатяват 

потенциала за учене и ще стимулират креативността. 

Наред с технологичния прогрес в образователната сфера е важен и процесът на 

неговото хуманизиране. Основната цел на образованието е да подготви човек за 

живот в непрекъснато променящия се свят. Следователно е необходимо 

образованието да се изгради така, че да развива потенциала на учениците, да им 

помогне да открият себе си, да развият своите таланти в професионалната и 

социалната сфера. 
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ВЪПРОСЪТ ЗА ТАЙНАТА НА ОСИНОВЯВАНЕТО – ОСНОВА ЗА 

СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОСИНОВЕНИТЕ ДЕЦА 

 

Нели И. Русева 

 

THE QUESTION OF THE SECRET OF ADOPTION - BASIS FOR SOCIAL-

PEDAGOGICAL SUPPORT OF ADOPTED CHILDREN 

 

Neli I. Ruseva 

 

ABSTRACT: This report aims to present the importance of the issue of adoption 

secrecy and the need for socio-pedagogical support of adopted children. The secrecy 

of adoption is a factor that affects the attachment between children and parents. The 

personal qualities of the parents, their behavior, their ability to seek support, play a 

key role in the trust and successful development of the family.  

 

KEYWORDS: adopted, secret, trust, affection, identity. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

 „Когато принадлежим на майка, семейство, език, култура; ние изграждаме 

своята идентичност и ставаме някого“ 

Проф. Борис Кирулник – френски лекар, етолог, невролог и психиатър 

 

Въведение 

Всеки човек изгражда представата за самия себе си на базата на знанията за 

произхода си. В търсене на тази представа се идентифицира с близките си и 

търси отговори на въпросите: кой е той, кой са неговите родители, каква е 

историята на рода му. Малцина от нас, отгледани в биологичните си семейства, 

могат да разберат и да се поставят на мястото на осиновените. Те искат и имат 

право да знаят какъв е техният произход. Въпросът за тайната на осиновяването 

и в наши дни остава болезнен, деликатен и много интимен. Поставен в основата 

на всяка социално-педагогическа подкрепа на осиновените деца и техните 

семейства, този въпрос предполага деликатно разкриване и приемане. 

Тайната на осиновяването разбива както детските сърца, така и живота на 

осиновените възрастни. Затова е необходимо осиновителското семейство да бъде 

насърчено и подкрепено от специалисти да не създава тайна на осиновяването. 

Да помогне на родителите да изяснят мислите и чувствата си, да преодолеят 

собствените си страхове, за да могат да бъдат истинска опора на детето си по 

пътя към приемането на неговата лична история.  

Целта на този доклад е да разкрие необходимостта от подкрепа на 

осиновителите, за осъзнаване ненужността от тайна на осиновяване, както и 

потребността от открито говорене с децата си относно техния произход.  
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Много други въпроси също имат решаващо важно значение в живота на 

осиновените деца и техните родители осиновители, но тук на фокус е въпросът за 

тайната на осиновяването. 

Наред с това е необходимо да се определят моделите на работа с 

осиновители и  кандидат осиновители, да се очертаят темите и подходите, по 

които ще работят подкрепящите специалисти – социални работници и психолози. 

Обучението на кандидат осиновители и социално-педагогическата подкрепа на 

осиновителите осъществяват Комплексите за социални услуги на деца и 

семейства (КСУДС) в страната. Доколко е достатъчна тази подкрепа и какви 

други практики могат да се използват, предстои да бъде изследвано.  

 

Изложение и основни аспекти 

Защо трябва да се говори с детето по този въпрос? 

Много учени смятат обаче, че осиновените деца имат неосъзната вътрешна 

памет, че са осиновени. За да могат да се справят с усещането, че са изоставени, 

им е нужно да говорят за това. Според психотерапевтът М.Вълканова 

осиновените деца от малки усещат с кожата си сякаш сянката на грижливо 

пазената семейна тайна, а това подклажда още повече тревожността и чувството 

им, че нещо не е наред. И макар и да не са информирани за тайната на 

осиновяването, те все пак знаят. Когато се свали табуто, то губи властта си. 

Затова трябва да се говори за осиновяването открито и спокойно от самото 

начало, дори детето да е още бебе и да не „разбира". Осиновяването трябва да 

намери своето място като тема, да присъства като реалност в ежедневието на 

родителите осиновители, но естествено и ненатрапчиво, с цялата яснота за 

палитрата от предизвикателства и радост, които носи [Вълканова М. 2022]. 

Необходимо е родителите осиновители да подходят с разбиране към този 

въпрос и да прояват смелост още в самото начало, като постепенно разкриват 

истината за произхода на децата им. Само откритостта в отношенията между 

родителите и децата може да изгради нужното доверие за стабилно семейство. 

Тайната на осиновянето в България е регламентирана със закон 
Тайната на осиновяването, регламенирана в българското законодателство, 

от години регулира и ограничава осиновените хора от основното им право да 

познават биологичния си произход, което прави разпоредбата на чл. 105 от 

Семейния кодекс (СК в България) неработеща.31  

Правото на осиновения да получи информация за произхода е безспорно, 

но е допустимо само по изключение и най-често изисква конкретни основания, 

необходими на съда, за да бъде разрешено разкриването на тайната. 

От много години БАОО (Българска асоциация за осиновени и 

осиновители) води битка да бъде променен чл. 105 и да отпадне тайната на 

осиновяването. Съществува правна възможност едно осиновено дете, навършило 

16 г., или неговите осиновители да поискат да им бъде предоставена информация 

от съда относно разкриване на произхода, когато важни обстоятелства налагат 

това. Разкриването на тайната на осиновяването може да стане само с решение на 

                                                           
31 Сайт на БАОО (Българска асоциация за осиновени и осиновители ) 
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съда. Ако след събирането на доказателства се установи, че  това се прави с 

неморална или някаква користна цел, молбата за предоставяне на информация за 

произхода може да бъде оставена без уважение.32 

Към България има и отправена препоръка от Съвета по правата на човека 

към ООН за въвеждане на законодателство, което забранява тайната на 

осиновяването и което да гарантира правото на осиновеното дете да знае своя 

произход. 

В чл. 30 от Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта 

на международното осиновяване се посочва, че за правото на осиновения да 

получи информация за своя произход е налице практиката на Европейски съд по 

правата на човека (ЕСПЧ), в която правото на достъп на осиновените лица до 

данни за биологичния произход е широко признато.33 

Съществуват редица обстоятелства, поради които е необходимо 

осиновените да имат информация за произхода си. Освен установяването на 

генетични предразположения и болести, не по-малко важен е и рискът от 

кръвосмешателство. 

Обществени нагласи относно тайната на осиновяване 

Все още съществува вярването, че на осиновените деца не бива да бъде 

разкрито, че са осиновени. Сред причините за това са страховете на родителите 

да не бъдат объркани децата, да бъдат предпазени от разочарование и болка. В 

подкрепа на това тайната да остане тайна, стои и желанието на родителите да 

защитят детето си и да избегнат неудобните въпроси.   

Семейната тайна е много мощно нещо. Тя изкривява реалността вътре в 

семейството, подкопава доверието и унищожава интимността. Тайната 

провокира срам и страх, както и създава разцепление между тези, които я знаят, 

и осиновеното дете, което в повечето случаи единствено не я знае [Танева, Т., 

2014: 16]. 

Т. Танева отбелязва, че все някога идва момент, в който истината излиза 

наяве. Родителите е важно да са наясно, че няма как детето им никога да не 

разбере, че е осиновено, колкото и да им се иска да повярват в това [Танева, Т., 

2014: 17]. 

Според И. Липчева семейства, които осиновяват дете, най-вече заради 

потребностите на детето най-често не крият осиновяването от детето. Подобно е 

поведението и на всички семейства, които осиновяват по-големи деца, поради 

това, че възрастта предполага разбиране на процеса на осиновяване. Тези 

семейства свободно говорят по темата за осиновяването с деца си. Запознати са 

всички близки и роднини, съседи, познати и т. н. Семейството води детето в 

Дома, от който е осиновено и му разказва за неговата биография от преди 

                                                           
32 Семеен кодекс, в сила от 01.10.2009 г. 

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 21.12.2010 г.) 
33 КОНВЕНЦИЯ за защита на децата и сътрудничество в областта на международното 

осиновяване Ратифицирана със закон, приет от 39-о Народно събрание на 31.01.2002 г. - 

ДВ, бр. 16 от 12.02.2002 г. Издадена от Министерството на правосъдието, обн., ДВ, бр. 78 

от 13.08.2002 г., в сила за Република България от 1.09.2002 г. 
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осиновяването. Запознава го с хората, които са се грижили за него. Решението да 

се говори с детето за неговото осиновяване цели да предотврати очакваните 

сложни преживявания в по-късна възраст [Тодорова-Липчева, И. 2008: 55]. 

Необходимо е да се отбележи и при двата модела на поведение на 

родителите осиновители, тези, които не крият, и другите, които пазят тайната, 

отбелязва И. Липчева отново, че всички се водят от страха да не наранят децата 

си. 

Въпреки че подобно поведение се оценява от специалистите като 

правилно, разумно и необходимо, в действителност то е мотивирано не толкова 

от техните оценки, колкото от същия онзи страх, който кара други осиновители 

да крият осиновяването, а именно страхът от загубата на детето. Така в основата 

на двата модела на поведение в действителност стои една и съща реалност. 

Защо трябва да се говори от много рано за това? 

Въпреки любовта, вниманието, грижите и времето, което осиновителите 

дават на детето си,  наличието на тайна на осиновяването е предпоставка за 

неправилното развитие на детето им и появата на редица проблеми. Според 

Банова всеки, който е работил и се е срещал с осиновени деца, забелязва, че 

повечето от тях като че ли също осиновяват своите родители. Освен това 

клиничната практика показва, че всяко от тези деца притежава несъзнавано 

познание за своя произход и съдба – дори осиновителите грижливо да пазят 

тайната на осиновяването и никога дума да не изрекат за това, откъде идва 

детето [Банова, В. 2015:7]. 

Съществува и т.нар. етикиране, с което осиновителите трябва да се справят 

още в началото и за което трябва да са готови. „Осиновен, осиновиха“ – почти 

винаги придружава представяването на осиновените и на осиновителите. 

Осиновителите ще постигнат успех в отношенията си с детето, ако съумеят да се 

подготвят и си отговорят на много въпроси до появата на детето.  

Ето защо в интервютата с кандидатите за осиновители има област от 

въпроси, които се отнасят до собственото им детство, до връзката с техните 

родители, до начина, по който те си обясняват „откъде идват децата“, пише 

Банова. Това, което ни интересува, е тяхното желание за дете, защо желаят да 

осиновят дете и готови ли са да му отворят място в живота си, което означава да 

го посрещнат такова, каквото е: с цялата му особена лична история, с всичките 

следи от страдание и с последиците от него [Банова, В. 2015:8]. 

Защо е важно да няма тайна на осиновяването?  

Много специалисти, изследващи въпросите, свързани с осиновяването, 

смятат, че тайна на осиновяването не бива да съществува. Разговорът за 

осиновяването не трябва да е единствен, а да продължава във времето – от най-

ранна възраст, през всички възрастови периоди напред. 

Какви рискове крие разкриването на тайната по неподходящ начин, в 

неподходящо време?  

Осиновителите често питат кога е най-подходящото време да кажат на 

детето, че е осиновено. Те вярват, че е възможно да се даде цялата информация 

наведнъж и веднага да се забрави завинаги за тази тема, докато на детето се 

отрежда само ролята на пасивен слушател. По-правилният въпрос би бил кога да 
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започнем да говорим с детето за осиновяването му, кога да започнем диалог за 

миналото на детето, разговор, който ще продължи през целия му живот 

[Токарская, Л. В. 2015: 72]. 

Изисква се подготовка на родителите за осбъждане на тази тема. Нужни са 

мъдрост и такт за обсъждане на тази деликатна тема. В тази връзка е повече от 

наложително да бъдат подкрепени от специалисти. 

Банова смята, че на всички деца трябва да се говори за осиновяване, не 

само на тези, които са осиновени. Да се говори за осиновяването и да не се 

изчаква, докато детето достигне определена възраст. Осиновяването е тема, 

която трябва да бъде въведена от раждането или от момента, в който детето е в 

дома си. Да се чака е гаранция, че децата ще се чувстват предадени, когато 

разберат. Разбирайки за "тайната", те смятат, че това е нещо, от което трябва да 

се срамуваш [Банова, В, 2014: 13]. 

Над 95% от осиновените деца в България до края на живота си научават, че 

са осиновени. Най-често това става в неподходяща възраст и по неподходящ 

начин. 

Може да бъде направено заключение, че е от особена важност родителите 

да получават социално-педагогическа подкрепа от специалисти. Родителите да се 

насърчават деликатно и с грижа, че трябва да уважават правото на лично 

пространство на детето си, правото му на мисли и чувства, и правото на различни 

реакции в семейството. Възможно е това понякога да притеснява родителите, ако 

те не са разрешили собствените си проблеми. Объркването и отчаянието на 

родителите могат да затруднят и да пренесат това върху децата. Пълната 

подкрепа към децата и родителите може да направи процеса на споделяне по-

успешен и да ги предразположи да говорят по въпроса за произхода на детето 

свободно и с обич.   

Само емоционално стабилните родители, които са наясно със своите 

собствените чувства, могат да достигнат до емоционалния свят на детето. 

Осъзнавайки ролята, която имат в живота на осиновеното си дете, могат да 

направят разговорите за осиновяването положителни. Така ще изградят здрава 

връзка с него, на основата на истински доверителни взаимоотношения.  

Осиновителското семейство трябва да е готово да разбере, че въпросите на 

детето за произхода му, дори в юношеството, не са проява на отчуждение или 

неблагодарност, а само за желание да осъзнае собствения си живот, без му 

придава съществена роля, пише  Л. В.Токарская [Токарская, Л. В. 2015: 71]. 

Безспорно важно е, в лицето на родителите си, децата да намират пълна 

подкрепа, да усещат уважение към чувствата им. Да имат убеденост, че 

интересът им да узнаят кои са биологичните им родители е нещо съвсем 

нормално. Да не се съмняват в правото да задават въпроси и да очакват отговори. 

Също толкова важно е да имат собствено лично пространстно, място, където 

пишат или рисуват чувствата и мислите си, като да водят дневник например. 

Според Леви децата с такава ранна защитна броня са винаги нащрек, могат 

да бъдат груби или преднамерено несериозни, но когато се убедят, че не ги 

заплашва посегателство, разкриват своята доверчивост и доброта [Леви, В. 1988: 

102]. 
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Според някои съвременни пренатални изследвания още в утробата плодът 

притежава ранна емоционална памет, познава майка си чрез нейния биохимичен 

статус, чрез емоционалните й преживявания и хормоналните изменения в тялото 

й. Така той общува с нея. Този физиологичен и биохимичен обмен на 

информация между майката и детето се отпечатва върху примитивната детска 

психика и предопределя развитието на неговия Аз, отбелязва М. Вълканова.34 

Защо е важно и ценно да се говори за произхода на детето открито?  
Дори да не знаят, че са осиновени, децата усещат, че са изоставени и това 

ги кара да се чувстват нестабилно, непълно и необяснимо тревожно. Тези деца 

имат необходимост да научат истината, да изживеят тъгата, да се справят с 

чувствата си и да приемат новата представа за себе си. Това ще отхвърли 

съмненията, ще им донесе увереност и по-истинско чувство за пълноценност. 

Откритият диалог с техните осиновители ще им помогне да продължат напред, 

без съмнения за собствената им стойност [Вълканова М. 2022] . 

  Повечето осиновени деца не осъждат биологичните си родители, те дори 

не им се сърдят. Това което най-много искат, ако е възможно да ги заговорят, да 

им кажат, че са добре, че ги обичат и че са им простили, независимо че са ги 

изоставили. Порасналите осиновени деца желаят тези срещи, за да изградят 

истинската си идентичност. Те искат да узнаят своето минало чрез своята 

биологична майка и с това да запълнят отворилата се в тях огромна празнина 

[Вълков, П., Пенчева, Ал., Вълков, Я., 2006: 128]. 

Може да се каже, че голяма част от осиновителите имат притеснения във 

връзка с тайната на осиновяването и това ги съпровожда почти през целия им 

съвместен живот с детето. Ако успеят да надскочат страховете си и очакванията 

си, могат да бъдат на разположение за най-трудните разговори с детето си.  

Осиновителят, така както е намерил сили да осинови дете, така трябва да 

намери сили да разкрие на детето си осиновителската тайна, като му каже 

своевременно, че е "осиновено" дете. С разкриването на осиновителската тайна, 

осиновителят премахва съществуването на лъжа между него и детето [Вълков, 

П., Пенчева, Ал., Вълков, Я., 2006: 76]. 

С компетентната намеса на социалния работник родителите могат да 

окажат своята безрезервна подкрепа на детето си по пътя съм неговото 

израстване и намиране на важните за него отговори. Най-важното е да успеят да 

отворят диалога за произхода на детето, да са честни по отношение на 

информацията, която имат, но и да я дозират, според неговата възраст.  

Недвусмислено представя истината за изкушението да бъде запазена 

тайната на осиновяването Д. Божкова. Тя смята, че малко въпроси имат 

категоричен и еднозначен отговор. Въпросът трябва ли да кажем на детето, че е 

осиновено, е един от тях. В случай че има някой, който да се колебае – трябва да 

кажем! Отговорът е: ДА, трябва да кажем! Другият важен въпрос, който си 

поставят осиновителите, е кога да кажат на детето си за осиновяването. С риск да 

бъде изтълкувано като цинизъм, бих отговорила – ако някой може да ми каже 

кога e подходящо да се каже на детето, че има два крака, две ръце, очи, коca, той 

                                                           
34 Милена Вълканова - дипломиран юнгиански психотерапевт и арттерапевт 
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ще знае и кога е подходящо да се съобщи за осиновяването. Ако вече сме 

разгневени от абсурдността на гореописаното, можете да си представите как би 

се почувствало детето, ако решим, че има определен момент за това [Божкова, Д., 

2014: 157]. 

Защо детето трябва да избира кога и колко да говори по този въпрос?

  

Добре е осиновеното дете да се остави само да покаже какъв тип 

информация иска, защото това ще е информацията,  която то ще е подготвено да 

чуе. Подрастващото осиновено дете има нужда от повече информация за 

биологичните си родители и най-вече за биологичната си майка. Осиновеното 

дете иска да открие биологичната си майка, а не биологичния си баща, защото 

майката е тази, с която то е било свързано през време на бременността и после 

изоставено от нея. Осиновителите трябва да кажат на детето си всичко, което 

знаят за биологичната му майка, нейното име, името на детето, преди 

осиновяването и от кой Дом е било осиновено. Детето има право да знае цялата 

информация за своя произход [Вълков, П., Пенчева, Ал., Вълков, Я., 2006: 95]. 

Това са най-важните въпроси в живота на осиновителското семейство, 

някои с трудни отговори. Ако има тайна, те ще стоят и ще носят тревога. Най-

доброто, което родителите осиновители могат да направят за децата си е, да не я 

създават. Но ако вече я има, да знаят, че само те са тези, които имат право да 

кажат на децата си, когато и както преценят, като си дават ясна сметка какво 

изпитват децата. 

Кой страда преди всичко от пазенето на тази тайна? 
Разкриването на тайната на осиновяването в периода на тийнейджърската 

възраст на осиновеното дете може да открие опасност от употреба на 

психоактивни вещества (ПАВ). Важен момент в този период от живота оказват и 

приятелските връзки. 

П. Кожухарова изследва семейната среда като фактор за употребата на 

ПАВ. Тя  изтъква, че семействата могат да осигурят защита срещу злоупотребата 

с наркотици по късно, когато е налице силна връзка между децата и родителите, 

участие на родителите в живота на детето, както и ясни граници и 

последователно прилагане на дисциплината, отворена комуникация и 

подкрепящо поведение [Кожухарова, П., 2013: 446]. 

Важно е да се отбележи какво изпитват вече порасналите осиновени, 

открили истината за произхода си и как живеят с това. Често срещано е 

специалистите, които работят с най-голямо разбиране, най-компетентно и най-

полезно с тази тема, са точно порасналите осиновени. Те имат имат силата и 

куража да разкажат личната си история, да споделят опита си, като с това се 

лекуват и помагат на други хора да го правят. 

Присъщо за някои осиновени е да пренебрегват факта, че са осиновени. 

Такъв феномен се наблюдава при много хора. Когато в теб живеят гняв, тъга, 

обида, е по-лесно да рационализираш и да смалиш тежестта на обстоятелствата. 

Естествена реакция е да искаш да омаловажиш нещо, от което ти става тъжно 

или те боли. При осиновените много често се стига до т.нар.,,замръзване на 

афекта" или анестезиране на чувствата“. Дори и да говорят за даден факт, те не 
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навлизат навътре в емоциите си, сякаш изключват чувствителността си за 

определени теми. Днес си давам сметка, че съм била и обидена, и гневна на 

биологичните си родители [Чолакова, Бела, 2018: 38]. 

Всъщност понякога осиновените се превръщат в най-жестоките пазители 

на тайната. И то най-вече, за да не наранят осиновителите си. Много коства на 

родителите да пазят тази тайна, но е още по-тежко за детето. То, от една страна, 

разбира, че има други биологични майка и баща, че никога най-близките му не са 

провели с него честен разговор на тази тема и всички тези емоции го изгарят. Но 

от друга страна, не иска да нарани осиновителите си, не смее да причини болка 

на хората, на които е толкова благодарно. Това е живот в абсурдна 

амбивалентност, в психологическо менгеме да кажеш или да не кажеш  

[Чолакова, Бела, 2018: 37]. 

Съществува закономерност, при която щом разкрият тайната и говорят 

свободно за това, осиновените откриват, че изпитват облекчение и спокойствие. 

Много е интересно, че след като приех, че съм осиновена и спрях да крия, 

непрекъснато около мен все повече познати ми разкриват, че и те са осиновени 

или че искат да осиновят дете. Буквално всеки втори човек има в семейството 

или в обкръжението си такава история и се вълнува от темата. От друга страна, 

много близки чак сега ми разкриха, че всъщност са били наясно с миналото ми. 

Това е толкова странно, всички да знаят истината за теб, която ти не смееш или 

не можеш да откриеш години наред. Все едно си страничен човек в собствения 

си живот. Въпреки че майка ми категорично заяви: ,,То никога не е било тайна. 

Роднините ни винаги са знаели, колегите, близките. Явно е било моята тайна 

тайна...аз не съм искала да я видя [Чолакова, Бела, 2018: 48]. 

Безспорен е фактът, че всяко дете има нужда да расте в семейство, защото 

там има сигурност и любов. Безспорно е, че също толкова важно е да има храна, 

грижи, задоволяване на нуждите му. Не по-малко важно е обаче, в семейството 

да има доверие. Дори понякога да става трудно и объркано, ако има доверие, 

всичко може да се подреди отново. През каквото и да преминава 

осиновителското семейство, всичко е поправимо, ако не съществуват тайни и 

няма лъжа. 

Детето не е просто малко животно, което трябва да се храни, а от момента 

на раждането си е същество с дух. Aкo трябва да се грижим за благосъстоянието 

му, не е достатъчно да се задоволим само с грижата за физическитe му нужди: 

ние трябва да отворим пътя за неговото духовно развитие. Трябва още от първия 

ден да уважаваме импулсите на духа му и да знаем как да ги подкрепяме 

[Монтесори, М., 2017: 81]. 

Съществуват ясни правила, които да се следват за спазването на 

физическата хигиена, но правилата за духовна хигиена обхващат по-голяма 

сфера и все още не са разбрани. Онова, което детето чувства, не е единствено 

нуждата от храна. Радостта му от постигането на определени движения без 

намесата на някой друг за нас е знак за огромните му вътрешни нужди. Вместо 

да спираме дейността му, ние трябва да създадем средствата, с които то да я 

развие [Монтесори, М., 2017: 81]. 
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 Социалните работници и педагози са особено наясно, че емпатията е 

спойващата субстанция на човешките взаимоотношения, чрез която хората си 

предават култура и човечност. Знанието, че хората се чувстват по подобен начин 

и споделят някои общи нужди, става основа на доверие и обвързаност. 

Емпатията повишава комуникативността и е стимул за развитие и промяна във 

взаимоотношенията. Още повече, че фундаментален принцип на практическото 

знание е, че емпатията е основната съставка на професионалния помагащ процес. 

Необходимо е непрекъснато да се отчита степента на значението на емпатията в 

различни помагащи професии, тъй като с постоянство се идентифицира като 

една от критичните променливи, повлияващи на резултата от помагащия процес 

[Люцканова, Е. 2016: 354]. 

Заключение 

Няма голяма разлика между осиновител и биологичен родител, освен че 

преди да се появи детето, родителите осиновители извървяват дълъг път. С 

обучението, което получават кандидат осиновителите, получават една малка част 

от знанието за всичко,   което ще срещнат по пътя. Обучението на кандидат 

осиновителите се организира и провежда от специално обучени екипи на 

Комплексите за социални услуги на деца и семейства (КСУДС) в страната. 

Обучението се провежда в рамките на 50 часа, в които са разпределени най-

важните теми с въпроси, които интересуват кандидат осиновителите.  

Прави впечатление, че най-интересната тема винаги е темата за тайната на 

осиновяването. Притесненията на участниците в обучението се обсъждат, дават 

се насоки и се представят различните гледни точки. Въпреки че кандидат 

осиновителите преминават през този курс, необходимостта от по-дългосрочна 

подкрепа от специалистите остава.  

Осиновителите отглеждат и приемат като свое едно дете, което не е ясно 

как ще се развие, какви качества и особености носи в себе си, дете, което не е 

тяхно, което един ден би могло да си отиде, защото биологичната му връзка с 

други родители може да му даде основание за това. 

Българските осиновителски семейства се нуждаят от специалисти, които да 

им помагат както в предосиновителния период, така и след това. Те се нуждаят 

от едно по-толерантно и подкрепящо ги общество, което разбира трудната роля 

на осиновител, а не оценява онзи, който не е могъл да роди свое дете [Тодорова-

Липчева, И., 2008: 180]. 

Съществува необходимост да се проучат потребностите на осиновителите 

от подкрепа и за в бъдеще, когато детето им ще преминава през различните 

възрастови етапи. Заедно с това е необходимо да се формулира ясно нуждата от 

конкретна подкрепа, да се установят зависимостите между потребностите на 

детето и тези на родителите. Да се уточнят методите за въздействие върху 

отношенията деца-родители, които са изгубили пътя или се нуждаят от 

конкретни насоки. 

Осиновяването не е само правен, но и социално-педагогически и 

психологически процес. Нужно е социално-педагогическото консултиране да е 

дългосрочен процес, с цел подкрепа на осиновителските семействата.  
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Социално-педагогическата подкрепа има специално значение в 

израстването на осиновителското семейство. Работата със специалисти е 

гаранция за навременна  превенция и преодоляване на емоционални кризи и 

страхове, развиване на умения и ресурси за пълноценна социална интеграция и 

реализация на децата и техните родители.  
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НАУЧНО НАПРАВЛЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Нели Ст. Димитрова 

 

CHARACTERISTICS OF PEDAGOGICAL ACMEOLOGY AS A SCIENTIFIC 

FIELD IN EDUCATION MANAGEMENT 

 

Neli St. Dimitrova 

 

ABSTRACT: The content of Pedagogical Acmeology is determined by the 

specifics of work in this profession. The object of the teacher's work is the training and 

upbringing of the student, who is an active participant in the pedagogical process, has 

his own goals, motives, his own logic of behavior, and is also in the process of 

formation and development. 

Pedagogical Acmeology is a science that investigates the ways to achieve 

professionalism and competence in the work of the teacher, which in turn is an element 

of education management. 

 

KEYWORDS: Pedagogical Acmeology, teacher's work, education management 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-151/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Съдържанието на педагогическата акмеология се определя от спецификата 

на работата в тази професия. Обект на работата на учителя е обучението и 

възпитанието на ученика, който е активен участник в педагогическия процес, 

има свои цели, мотиви, своя логика на поведение, а също така е в процес на 

формиране и развитие. Целите и задачите в работата на учителя са разнообразни 

и варират от глобални цели, заложени от социалния статус на обществото, до 

специфични и оперативни цели, определени от възможностите на ученическата 

личност. Педагогическите задачи винаги са нестандартни и изискват творчески 

подход от учителя. Методите на дейност в работата на учителя са включени в 

контекста на високо нормативното социално поведение на учителя, обусловено 

от системата от етични норми.  

Основният резултат от работата на учителя е наличието на положителни 

качествени промени в умственото и личностно развитие на учениците: в 

предоставянето на знания, умения и способности, които отговарят на 

образователните стандарти, приети в обществото; във формирането на личностни 

качества, необходими за активен живот в обществото, за решаване на проблеми в 

бъдещата дейност. Въз основа на гореизложеното същността на педагогическата 

Акмеология е да определи начините за постигане на професионализъм на 

учителя, който има ясно изразен хуманистичен фокус върху развитието на 

личността на друг човек, наречен ученик. 

Педагогическата акмеология е наука, която изследва пътищата за 
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достигане на професионализъм и компетентност в труда на учителя, което от 

своя страна е елемент от управлението на образованието.  

Необходимостта от подобряване на професионалното образование 

определя задачите за повишаване на педагогическата квалификация на учителите 

от висше, средно и основно професионално образование като повишаване на 

тяхната професионална компетентност в областта на съвременните постижения 

на педагогиката, психологията и акмеологията. 

Научната ориентация на акмеологията се основава на съвкупност от идеи 

за човешките ценности, духовен свят на всяка личност, способността за 

творческото  саморазвитие и самоусъвършенстване [5], [7], [9]. Като един от 

идеологическите основателите на акмеологията е изключителният руски учен В. 

М. Бехтерев. Той твърдо застава зад тезата, че „... прогресът на хората, тяхната 

цивилизация и култура зависи преди всичко от степента на развитие на 

личността ...” [4]. Според него това е начинът на живот, защото личностните, 

творческите и професионалните достижения на водещите личности определят 

конкретно направленията за теоретичните акмеологически изследвания. Това 

определя и своеобразието на научната ориентация и състоянието на 

акмеологията. 

Педагогическата дейност е многофункционална и включва много различни 

видове, области на дейност като: учебна, развиваща, възпитателна, диагностична, 

корекционна, консултантска, управленско-организационна, рефлексивна (анализ 

на опита), самовъзпитателна. 

Субекти на видове педагогическа дейност и участници в педагогическо 

взаимодействие са: учители (учители, учители, възпитатели), ученици и техните 

родители, възрастни обучаеми, ръководители, методисти, организатори в 

областта на образованието. Тяхната дейност е съдържанието на педагогическата 

акмеология. Педагогическата акмеология включва и онези специалисти 

(ръководители, военнослужещи и др.), които въпреки че работят извън сферата 

на образованието, в съответствие със служебните си задължения се занимават с 

обучение и възпитание на други хора. 

В своя труд „Педагогическа Акмеология“ авторите О. Акимова, Г. 

Соломина, А. Франц, Н. Чапаев, К. Шевченко, Т. Табаченко Г.  Климова и Т. 

Резер описват, че „под „акме“ в професионалната дейност се разбира постоянно 

успешно, въз основа на получените резултати, високо ниво на решаване на 

проблеми, които съставляват съдържанието на дейността на специалиста в 

определена област. Постигането на „акме“ е резултат от взаимодействието на 

множество обективни и субективни условия и обстоятелства в живота на човек. 

Талантът, способностите, физическото и психическото здраве могат да се 

разглеждат като субективни фактори, а условията на възпитание, обучение, 

качеството на образованието и др., като обективни фактори на този процес. 

Освен това самото понятие „акме“, както и процесът на постигането му, до 

голяма степен зависи от конкретната професионална дейност.  

Акмеологията би била изключително описателна наука, ако се сведе до 

каталогизиране на акме по професия“ [2].  

От самото начало на своето развитие акмеологията разработва стратегии и 
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технологии за формиране на професионалисти от висок клас в различни сфери на 

човешката дейност. Възникнала като нова парадигма на пресечната точка на 

социалните, техническите, хуманитарните и природните науки, акмеологията 

решава проблема за идентифициране на оптимални фактори и условия, които 

позволяват на възрастния човек да се осъществи като индивид, личност и субект 

на дейност, т.е. постигнете своето "акме" (предимно в професионалните 

дейности). Съвременната акмеология продължава да се развива във 

взаимодействието на всички горепосочени науки. Развитието на акмеологията се 

дължи на необходимостта от изучаване на цялостния образ на човек, 

включително изучаването на процеса на формиране, формиране и модели на 

развитие на човек на етапа на неговата зряла възраст, като се вземат предвид 

особеностите на неговата личност. анамнеза в предишни възрастови етапи. Това 

изследване дава възможност да се анализират предпоставките, благоприятстващи 

формирането му като професионалист от висок клас, като се вземат предвид 

всички аспекти на зрелостта на личността. 

Разгледана от педагогическа гледна точка, акмеологията е наука, която 

изучава развитието на човек в етапа му на зряла възраст и постигането му на 

върха в това развитие като естествено същество (индивид), като личност и като 

субект на дейност (главно като професионалист). Според авторите О. Акимова, , 

Г. Соломина, А. Франц, Н. Чапаев, К. Шевченко, Т. Табаченко Г.  Климова и Т. 

Резер „Всеки човек е уникално индивидуален, всеки от нас има своя връх, свой 

Олимп и всеки се стреми към него по свой начин: някой бързо излита към своя 

Олимп, някой „изкачва скалните му пътеки“. И всеки човек следователно е 

"олимпиец", всеки е благороден в стремежа си да създаде себе си - да постигне 

своя връх, своята собствена осъществимост. В същото време възникват и други 

въпроси, които могат да бъдат решени в рамките на педагогическото използване 

на акмеологията. Това са въпросите за изучаване на необходимите и достатъчни 

житейски обстоятелства на всеки етап от онтогенезата, които позволяват да се 

изведе развитието на дете, юноша, млад мъж до върха, характерен за всяка 

възраст. Това е идентифицирането на системата от образователни средства, която 

е оптимална за растящия човек, така че трябва да се осъществи преходът от пика 

на развитие, постигнат в една възрастова фаза, към пика на развитие, характерен 

за следващата фаза на онтогенезата. В живота може да се случи и 

обстоятелствата, в които човек е изпаднал на един етап от своето развитие, да се 

окажат неблагоприятни за достигане на върховото ниво в своето развитие, което 

би било възможно за него, ако обстоятелствата бяха различни. Тогава 

акмеологията, в сътрудничество с педагогиката, трябва да идентифицира начини 

за компенсиране на непостигнатия оптимум в развитието на дете, юноша, млад 

мъж в предишния сегмент от техния жизнен път, чрез свързване на специални 

възпитателни влияния и иницииране на напълно определена собствена дейност. 

(предучилищна възраст, ученик, ученик), за да коригира отклонение в 

развитието, възникнало у него в предишния сегмент от неговия жизнен път“ [2].  

От всичко казано до тук може да се обобщи, че педагогическата 

акмеология разкрива нивата и етапите на професионализъм в дейността и 

личността на учителя. В педагогическата Акмеология той се разглежда като 
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ерудиран човек, учител по призвание, майстор, диагностик, хуманист, 

самодиагностик, новатор, сътрудник, изследовател и т.н. Всички тези качества 

определят педагогическия професионализъм. Затова той може да се разглежда 

като устойчиви свойства на субекта или личностни качества, осигуряващи висока 

продуктивност в педагогическата дейност.  

Педагогическата акмеология разкрива нивата и етапите на 

професионализъм на дейността и зрелостта на личността на учителя, които могат 

да се подредят по следния начин: овладяване на професията; достигане на 

педагогически постижения и проява на педагогическо творчество. 

Теорията на A. Ростунов за понятието за „професионално развитие“ е 

малко по-различна. Той приема професионалното развитие като съвкупност от 

индивидуални и психологически характеристики на човека, които му осигуряват 

най-голяма ефективност от обществено полезната му дейност и удовлетвореност 

от работата [10]. 

Погледнато от различните гледни точки професионалното развитие касае 

личността. Затова може да се обобщи, че то е непрекъснат процес, който се 

изразява в настъпващите изменения в качеството на работната сила на всяка 

личност.  

Професионалното развитие е процес на развитие на личността, която е 

фокусирана върху високо ниво на професионализъм постижения. Решаващо 

значение в развитието й се отдава на реализацията на потенциала. Така например 

Л. Анциферова подчертава, че личността е субектът на собственото си развитие, 

постоянно в търсене и изграждане на онези видове активност, отношение към 

света, в които уникалните потенции на даден индивид могат най-добре да се 

проявят и развият [1, с. 3 – 18].  

В акмеологията потенциал означава не само това, което е дадено на човек 

от природата, но и постоянно попълнена, възобновяема и подобрена система от 

знания, умения, професионално важни качества, способности. Възобновяемата 

част от потенциала зависи най-вече от самия човек [8 с. 15]. 

Личностното и професионално развитие според А. Деркач и В. Зазикин 

трябва да има прогресивен характер, проявяващ се чрез: 

• промяна в мотивационната сфера на индивида, в която общочовешките 

ценности започват да се отразяват по-силно отпреди; 

• подобряване на способността за планиране на ниво интелигентност, а след 

това да извършва на практика именно онези действия, които отговарят на 

духа на назованите ценности; 

• развиване на способност за мобилизиране на преодоляване трудностите от 

обективно естество, които им пречат да упражняват независимост и да 

извършват действия в съответствие с тези ценности; 

• по-обективна оценка на техните силни и слаби страни и степента на 

тяхната готовност за нови, по-сложни и отговорни дела [7]. 

Педагогическата акмеология дефинира траекторията на израстване като 

индивидуално избран от учителя път за постигане на професионализъм.  

Тъй като педагогическата акмеология е сложна наука, към момента тя все 

още трупа данни, свързани със закономерностите и механизмите на движение 
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към висините на не индивидуално и не личностно развитие, а по съществено към 

професионалното развитие в различни сфери на дейност.  

Акмеологическият подход в професионалното образование осигурява 

засилване на професионалната мотивация, стимулиране на реализацията на 

творческия потенциал, идентифициране и ползотворно използване на личните 

ресурси за постигане на успех в професионалната дейност на учителя.  
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ABSTRACT: The relation between the spoken community language which the 

development of every student depends on and the formal written language is a very 

significant issue especially in the context of linguistic school education. All 

bidirectional transformations and connections involving these two different 

conventional implications provoke as a result superimpositions located in all the 

language levels. This process called interference is used as a fundamental approach by 

the educators teaching Bulgarian language and aiming to improve language 

acquisition and linguistic knowledge of bilingual pupils.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

на фонд „Научни изследвания” на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Специалистите, работещи в областта на образованието по целия свят, все 

по-често задават въпроса как да бъдат обучавани ученици на език, който не им е 

майчин. Във връзка с това сред теоретици, учени, учители и родители се водят 

множество дискусии за двуезичното образование.  

В повечето случаи единият език (майчиният) доминира. Това се изразява в 

беден речников запас, неспособност за използване на граматическите средства, 

слабо овладяване на фонетиката и прозодията на неродния език. Грешките, 

допускани вседствие на интерферентните влияния между езиците, присъстват 

трайно в писмената реч на учениците и се проявяват на всички езикови равнища. 

Учебните програми не предвиждат индивидуална, диференцирана работа с 

учениците билингви. Липсва и методика, по която те да бъдат обучавани. В 

резултат на това пропуските се задълбочават във всеки следващ етап от 

образованието. 

В съвременната научна литература все повече се акцентира върху 

значението на билингвалното обучение за общото психично развитие на детето, 

тъй като при добре балансирани социални условия и правилно обучение 

билингвизмът не само не влияе отрицателно, но дори може да допринесе за 

развитието на някои интелектуални качества като гъвкавост и креативност. 

Трудностите, с които се сблъскват учениците, чиито майчин език не е 

български, са от различен характер. От една страна, това е езиковата бариера, 

следствие от липсата на пълноценно и перманентно общуване на български език 
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извън училище, което води до емоционален дискомфорт и разминаване между 

изискванията и реалните възможности за комуникация. От друга страна, е 

ниската мотивация на учениците, следствие от липсата на адекватна подкрепа и 

насърчаване от страна на семейството по посока на формиране на потребност и 

желание за овладяване на езика. Бариерите, препятстващи овладяването на 

писмената реч, предопределят и невъзможността „за успешното обучение, 

училищната адаптация и често предизвикват вторични психически разстройства 

и отклонения във формирането на личността на детето“ [2]. 

Обучението по български език и литература се реализира като съставна 

част от езиковото и литературното обучение в учебния предмет  „Български език 

и литература”. Негова основна цел е постигане на определено ниво на 

комуникативна компетентност чрез натрупване на знания, умения и отношения. 

Това налага целенасочена работа за: формиране на знания относно книжовните 

норми на българския език и правилното им прилагане в писмените и усните 

текстове, изграждане на умения за продуциране и възприемане на текстове, 

създаване на навици за уместна употреба на езиковите средства в различни 

комуникативни ситуации, което би способствало бъдещата успешна реализация 

на учениците. Основопалагащата роля на обучението по български език се 

определя и от факта, че езикът е основно средство за човешкото общуване, за 

опознаване на света, за докосване до многовековния човешки опит.   

Според В. Кюркчийска „Компетентностният подход съдейства за 

постигане на целите на преучилищното и училищното образование, като създава 

условия за развиване на способността за себеизява и социализация. У учениците 

не се натрупват самоцелно езикови знания, а се изграждат умения за адекватно 

общуване в различни комуникативни ситуации. Така потребността от езикова 

подготовка е осъзната и мотивирана. Резултат от езиковото обучение не са вече 

знанията, а способността за правилното им използване при участие в речевия 

акт“ [4]. От тази гледна точка методическата работа в часовете по български език 

с ученици, чийто майчин език не е български, би следвало да включва комплекс 

от упражнения, предполагащи не само натрупване на езикови знания, а умения за 

успешното им прилагане в процеса на устната и писмената комуникация с цел 

преодоляване на интерферентните влияния, препятстващи успешното усвояване 

на езика. 

За целите на настоящото изследване се  провежда експеримент с ученици 

от ІV клас –  

края на първия училищен етап. 

Учебното съдържание, определено с учебната програма за IV клас, 

включва знания от различни дялове на езика – фонетика, морфология, синтаксис, 

лексикология и лексикография, като поставя акцент върху звуковете (твърди и 

меки съгласни звукове и фонетичните им промени в потока на речта, 

особеностите на правописа и правоговора на гласните и съгласните звукове в 

различни фонетични позиции), частите на речта(числително име, определителен 

член, степенуване на прилагателно име, време на глагола – сегашно, минало и 

бъдеще), видовете изречения по състав (просто и сложно), частите на простото 

изречение (подлог, сказуемо), редактирането. 
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След  проучване  нивото на усвояване на писмената реч и отчитане на 

резултатите се  разработва  система от упражнения (комуникативни и 

предкомуникативни), чието прилагане в обучението по български език би 

следвало да допринесе за по-висока ефективност в  работата с  учениците 

билингви и по-високи резултати, свързани с целите, заложени в учебните 

програми. 

В основата на системата от упражнения са залегнали  най-често 

допусканите грешки при ученици с майчин турски език, а именно:  съгласуване 

на думите по род и число; употреба на предлози, образуване на сродни думи с 

представки; употреба на множествено число; употреба на спомагателния глагол 

„съм“, употреба на определителен член, правописа на думи, завършващи на 

звучен съгласен, съдържащи струпани съгласни, непостоянно „ъ“. Това определи 

и подбора на упражненията, който е съобразен именно с интерферентните 

влияния между турски и български език.  

Една от задачите е диктовка, в текста на която са включени лексикални 

единици, които целят едновременно обогатяване на речниковия запас – чрез 

въвеждане на нова или по-рядко използвана в ежедневието лексика (рецепция, 

кабинет,сливици, дробове, бронхит, пневмония и др.), и упражняване на думи с 

правописни особености (братче, разтревожи, предписа, преглед). Текстът  на 

диктовката е подбран с цел да се усъвършенстват уменията на учениците за 

ориентиране в различна комуникативна ситуация,  правене на адекватен избор на 

езикови средства за реализиране на комуникативната цел. В тази връзка е 

целесъобразно използване на  задачи, свързани с откриване на  непознати  думи 

от текста и   справка с речника.  

Рецептивните въпроси, поставени към диктовката, дават информация за 

уменията на учениците за смислово възприемане на текста. Въпросите са с три 

избираеми отговора. 

 

Пример: 

Диктовка: 

На лекар 

Вчера Петьо и малкото му братче се разболяха. Майка им се разтревожи 

и реши да ги заведе на преглед в поликлиниката. Най-напред се обади на 

рецепцията, за да вземе час. Отидоха пред кабинета. Лекарката ги покани да 

влязат. Прегледа ги и установи, че сливиците им са възпалени. Белите дробове 

не са засегнати и няма опосност от бронхит или пневмония. Предписа 

лекарства за хрема, кашлица и температура. Препоръча им да приемат много 

течности, да включат в менюто си пресни плодове и зеленчуци. 

Медицинската сестра подготви извинителна бележка, която Петьо да 

представи на класния ръководител. 

След няколко дни момчетата оздравяха. Петьо отново тръгна на 

училище, а братчето му на детска градина. 

Въпроси: 

1. Кой се разболял? 

А) Ани и братчето й 
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Б) Петьо и сестричката му 

В) Петьо и братчето му 

2. Кой се разтревожил за децата? 

А) майка им 

Б) учителката им 

В) приятелите им 

3. Какви лекарства предписала лекарката? 

А) за главоболие, хрема и температура 

Б) за хрема, главоболие и стомах 

В) за хрема, кашлица и температура 

4. Кой тръгнал отново на училище? 

А) братчето на Петьо 

Б) Петьо 

В) сестричката на Петьо 

5. Защо се налага Петьо и братчето му да отидат на лекар? Докажете с 

изречение от текста. 

 

Упражненията с деца билингви в часовете по български език предполагат 

целенасочена работа с онези езикови явления, които под влияние на майчиния 

език се усвояват по-трудно и изискват по-задълбочено внимание. Особено 

подходящи от тази гледна точка са предкомуникативните упражнения. Те са 

трудни за учениците билингви, защото са насочени не към съдържателната 

страна на езика, а към формата на изказване и целят овладяване на фонетичната, 

граматичната и лексикалната норма чрез задачи за: разпознаване на езикови 

явления, лингвистичен анализ, редактиране, съставяне на изречения, 

трансформиране на текстове и изречения и др. [1]. 

Нужно е „учителите първо да насочат своята работа в посока положително 

отношение към ученето, като за целта се активизира мисловната им дейност 

посредством разнообразни методи и средства, за да се припомни и обогати 

усвоеният опит и знания. Желателно е и да се търсят възможности за 

индивидуализиране на обучението съобразно особеностите в развитието на всяко 

едно от децата“ [3]. 

Фонетичните упражнения целят преодоляване на интерферентните 

влияния по отношение на правописа на: гласните [а] и [ъ] извън ударение, 

непостоянно [ъ], звука [ц], струпани съгласни. 

Пример: 

1. Попълни пропусната буква в думите. Направи проверка с друга дума. 

п...тувам - ................р...ка - ............................... 

паз...рувам - ............к...пувам - ......................... 

хля... - .....................сладоле... - ........................ 

сла...киш - ...............те... ка - ............................. 

2. Образувай множествено число на думите: 

пясък - ........................ вятър - ........... 

бухал - ........................куфар - .......... 

термометър - ..............зъболекар - .......... 
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Тъй като във фонетичната система на турския език липсва звук [ц], 

правилното му слухово възприемане и артикулационно възпроизвеждане е 

проблем за учениците билингви. Често те заменят звука с някоя от познатите им 

фонеми от първия език. Произнасят думите, съдържащи звук [ц], като използват 

[ч] или [с], което от своя страна се отразява и в писмената им реч. 

Преодоляването на тези грешки би могло да се постигне с упражнения, 

включващи двойки от думи, съдържащи тези звукове. Смислоразличителната 

функция на отделните фонеми може да бъде осъзната, когато думите са 

поставени в различен контекст. 

Пример: 

Подбери подходящата дума за следващите изречения. 

  сял, пица, писа, цял 

- Поръчахме си голяма ....... . 

- Днес Ани ..... писмо на баща си. 

- Вяра .... ден решава задачи. 

- Някой е .... красиви цветя пред блока. 

Преодоляването на затрудненията при овладяване на правописа на думи, 

съдържащи струпани съгласни фонеми, може да бъде постигнато чрез 

комуникативните продуктивни упражнения с опорни думи.  

Пример:  

Състави изречения, с които да опишеш пролетта в гората. Помогни си с 

думите: пъстри, цветове, птички, прелетни, строят, гнездо 

Подходящи за ученици билингви са задачите, формиращи умения за 

образуване на нови думи с помощта на представки и наставки – глаголи, сродни 

думи, умалителни съществителни имена.  

Пример: 

 1. Прочети текста и попълни пропуснатите думи: прескача,изскача, 

подскача, скача 

 

Правила на играта 

Първият играч взема топката и .......... препятствието.  .............. на един 

крак до центъра на очертания кръг. Стреля с топката и .............. от 

очертанията – отново на едни крак. Накрая ....... в чувала, взема флагчето и го 

развява. 

 

2. Прочети изречението. Открий и подчертай умалителните съществителни 

имена. 

Момичето влязло в къщичката, сложило кошничката на масата и седнало 

тихо на столчето до леглото на баба си. 

 

Липсата на категорията род в морфологичната система на турския език 

обяснява и грешките при  съгласуването на съществителните с прилагателните и 

числителните имена по род и число. 

Проблеми създава и членуването на имената поради факта, че в турския 

език липсва категорията определеност. По тази причина и в устната, и в 
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писмената реч на учениците билингви липсва определителен член, той се 

изпуска напълно или се употребява неправилно. 

За да се достигне до автоматизиране на уменията да съгласуват правилно, 

да определят рода и числото на съществителните имена, да употребяват, когато е 

необходимо като спазват правилата за употреба на определителна морфема,  е 

необходимо да се прилагат разнообразни методически похвати. Упражненията 

могат да са от различно естество. 

Пример:  

1. В ученическия несесер на Ани има: молив, химикал, гума, ножица, 

линийка, лепило, кламери, острилка, флумастери. Запишете думите в тетрадката, 

като ги разделите в колони за м.р., ж.р., ср.р. и мн. ч. 

2. Свържи всяко от съществителните имена с подходящо прилагателно 

име. 

приказка  бяло 

лимон  цветни 

зайче  вълшебна 

моливи  кисел 

3. Довърши думите в изреченията: 

Учителка...  написа на дъска...  заглавие... на нови... урок. Помоли ученици... 

да отворят учебници... и да прочетат първа... задача. 

 

Местоименията, а най-вече кратките местоименни форми, са 

предизвикателство за учениците билингви. Съвпадението на кратките дателни 

форми на личните местоимения и кратките форми на притежателните 

местоимения води до още повече грешки при употребата им, промяна в смисъла 

на изказването,  множество повторения, утежняващи речта.Това налага в 

часовете по български език да присъстват предкомуникативни упражнения, 

насочени към автоматизиране на употребата на местоимения. Особено 

продуктивни  в случая са задачите, изискващи дописване на пропуснато 

местоимение, заместване на дума с местоимение, упражнения за редактиране. 

Пример: 

1. Довърши изреченията, като подбереш подходящо местоимение. 

- Майка ... влезе в стаята. Видя ли ...?  

- Иван почука на вратата. Казах ... да влезе.  

- Купих на Ани строител. Видя ли ....? 

- Учениците вдигаха много шум. Извиках ... и .... казах да запазят 

тишина. 

Използвай местоименията: ми, я, му, го, ги, им 

2. Редактирай изреченията. Използвай местоимения, за да избегнеш 

повторенията. 

Учителката влезе в класната стая. Учителката поздрави учениците и  

помоли учениците да се приготвят за час по български език. Учениците 

отговориха на поздрава и се приготвиха за работа. 

Характерно за устната и писмената реч на учениците, чийто майчин език 

не е български, е ограниченият речников запас, с което се обясняват и 
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повторенията на едни и същи  думи. С оглед на това подходящи за работа с тях 

са лексикалните упражнения. Целта е да се изградят умения за употреба на 

лексикални единици, характерни за различните сфери на общуване,  които да 

съответстват на поставената комуникативна задча. При подготвянето на 

упражненията учителят определя темата, т.е. задава се определена речева 

ситуация : на пазар, на кино, в библиотеката, в музея, на екскурзия, на лекар. 

Поставените задачи могат да бъдат – самостоятелно продуциране на текст с 

помощта на опорни думи, работа със синоними и антоними, довършване на 

изречения с пропуснати думи. 

Пример: 

Тема: На пазар 

Попълни липсващите думи в изреченията. Използвай думите: хранителен, 

кошница, покупки, зеленчуци, хляб, чубрица, бахар, девисил, каса. 

Днес с мама ходихме в ........... магазин. На входа взехме ............, за да 

сложим в нея...... . От щанда със ............... взехме пресни краставици и домати. 

После се спряхме пред пекарната за прясно изпечен ....... . Мама каза, че трябва 

да купим и подправки. Избрахме ........, ............... и ............ . Наредихме са на ........., 

за да платим. 

 

Билингвиалното образование – обект на множество изследвания – насочва 

вниманието  към решаване на въпросите, свързани с подобряване и 

оптимизиране на обучението на децата билингви с цел постигане на по-добри 

резултати. 

Именно от гледна точка на езиковото обучение от особена важност е 

отношението между езика на общността, в която израства ученикът, и книжовния 

български език. При контактите между двата езика се осъществява наслагване на 

елементи от тях на различни езикови равнища. Този процес, наречен 

интерференция, стои в основата на целенасочената работа в обучението по 

български език на учениците билингви. А тъй като преодоляването на взаимните 

влияния между езиците зависи от естеството на намесата и от степента на 

нейното проявление, изработването на система от упражнения е гаранция за 

успешното усвояване на устната и писмената реч на български език.  
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕНИС 

НА МАСА ОТ ИЗБИРАЕМА ОБЛАСТ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 

ПО ФИЗИЧЕСКO ВЪЗПИТАНИE И СПОРТ В 6. КЛАС  

 

Пенка К. Стоянова 

 

A QUESTIONNAIRE SURVEY CONDUCTED AMONG PUPILS, 

CONCERNING TABLE TENNIS AS AN ELECTIVE PART OF THE 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CURRICULUM FOR THE SIXTH 

GRADE  
 

Penka K. Stoyanova 

 

 

ABSTRACT: This paper is based on a questionnaire survey conducted among 

pupils in sixth grade at the lower secondary stage of basic education. It aims to 

investigate the pupils’ opinions and observations on the conduct of Table tennis 

classes which are an elective part of the physical education and sport curriculum for 

the sixth grade. The survey is only concerned with the elective part of the Physical 

education and sport programme and is intended to reveal information on its benefits 

and drawbacks according to the pupils. 

 

KEY WORDS: table tennis, sixth-grade students, elective part of the 

curriculum, physical education and sport. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Тенисът на маса е атлетическа игра с променлива интензивност, която 

спомага за всестранното физическо развитие на тези, които я упражняват. 

Развива важни физически качества като бързина (на реакцията, на 

придвижването и на замаха с ръката), ловкост, издръжливост, гъвкавост и 

динамична сила [7]. Този спорт развива както физически, така и интелектуално, 

помага за изграждането на характера и израстването на личността. Възпитава 

качества, необходими на всеки спортист като: концентрация, спортен дух, 

спортсменство, етичност, бързото мислене, което е необходимо за бързи  и 

адекватни решения в разиграванията. 

Ако го разглеждаме като професионална възможност, и спортното 

майсторство е изключително сложен, високотехничен, психологичен и атлетичен 

спорт, за който е характерно  мощна игра в темпо, с множество тактически 

комбинации. Движенията на тенисиста са свързани с внезапни стартове, 

спирания в напъди, наклони и извивки с едновременно съчетаване на изпълнение 

на сложни удари по топката.  
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Като се погледне от финансова гледна точка, става ясно, че този спорт не е 

толкова скъп, същевременно е много популярен и масов. Той е включен за 

изучаване в избираеми области на учебното съдържание в учебните програми на 

Министерството на образованието и науката по физическо възпитание и спорт в 

училищата, а също така присъства и в спортния календар във възрастите на 

класовете: 5 – 7кл. и 8 –10кл.. Всеки от нас е хващал така наречената "хилка" с 

правилното название –  ракета, било то на почивка или в парка – на желязната 

маса.  

Основните задачи на предмета „Физическо възпитание и спорт“  се 

диктуват от държавните образователни изисквания и държавните образователни 

стандарти, които са разработени от Министерството на образованието и науката. 

За всяка образователна степен и етап основните цели на предмета са съобразени 

с възрастта, физическото и психологическото развитие на учениците.  

За учебната 2016–2017 година, се приема и влиза в сила нов „Закон за 

предучилищното и училищното образование“ започва поетапното въвеждане на 

нови учебни програми по всички предмети, изучавани в българските детски 

градини и училища.  Новият „Закон за предучилищното и училищното 

образование“  е 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.[3].  

 Законът дава по-големи възможности и по-широк обхват на разучаване на 

различни спортове в часовете по физическо възпитание и спорт, като в 

„Избираеми области на учебното съдържание“ влизат и ракетните спортове, един 

от тях е тенисът на маса. 

ИЗЛОЖЕНИЕ. 

Новата учебна програма за 6-ти клас е утвърдена със Заповед № РД09-300 

от 17.03.2016 г. и влиза в сила от учебната 2017/2018 г. 

Обучението по физическо възпитание и спорт в шести клас продължава да 

бъде насочено към овладяване на многообразни физически упражнения и 

двигателни дейности и усвояване на основни компетентности, свързани с 

техниката и тактиката на предвидените за изучаване спортове и спортни 

дисциплини. Решаването на образователните и оздравителните задачи на 

обучението се постига чрез създаване на условия за прилагане на нормите за 

поведение в обществото и на умения за здравословен начин на живот. 

Образователните цели на учебната програма в шести клас са насочени към: 

укрепване здравето на учениците чрез подобряване на физическата им 

дееспособност и комплексното развиване на двигателните качества; подкрепяне 

на личните предпочитания и спортни интереси на учениците в зависимост от 

техните възможности; използване и прилагане на технико-тактически умения за 

постигане на спортносъстезателна подготвеност по вид спорт/спортна 

дисциплина; развиване на волевите и нравствените черти на характера на 

ученика с акцент за развиване на уменията му за съобразяване на личните 

интереси с интересите на класа, групата или отбора [6]. 
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Учебната програма за шести клас е представена основно в два вида 

компетентности – задължителни области на учебното съдържание и избираеми 

области на учебното съдържание. Изисква се овладяването на учебното 

съдържание по лека атлетика, гимнастика и най-малко на два отборни спорта от 

спортните игри. От избираемите области на учебното съдържание овладяването 

най-малко на един спорт или на една двигателно-познавателна дейност. Изборът 

на вид спорт/двигателно-познавателна дейност се осъществява от учителя по 

физическо възпитание и спорт и училищното ръководство съобразно 

квалификацията му, интересите на учениците, условията, възможностите и 

традициите на училището [6]. 

 В края на шести клас учениците трябва да придобият знания в областта на: 

теорията на отделните спортове; двигателни умения за правилно изпълнение на 

основната техника за съчетание от основната и спортната гимнастика; основните 

техники на дисциплините от леката атлетика, заложени в програмата; умения за 

покриване на нормативи за физическа дееспособност. В областта на спортните 

игри – да изпълняват базисни технически елементи и осъществяват 

индивидуални технико-тактически действия в нападение и в защита.  

В учебната програма за шести клас, в частта си за избираеми области на 

учебно съдържание е представен и разделът „Ракетни спортове“. В частта си за 

тенис на маса са представени теми, които включват основните видове удари, 

сервиси(начални удари) и придвижвания. В резултат от провеждането на 

обучението очакваните резултати от шестокласниците са: да изпълняват 

основните технически удари – форхенд и бекхенд; да прилагат успешно 

контранападателни и изтеглени удари с двата елемента по диагонал и права; да 

изпълняват успешно дланни и обратни начални удари в различни посоки на 

масата. По отношение на тактическата подготовка – успешно прилагане на 

индивидуални технико-тактически действия за противодействие на противников 

състезател и познаване на правилата на играта (правилознание). В раздела 

„Специфични методи и форми за оценяване постиженията на ученика в 

съответния клас“ в новите учебни програми е описан начинът на оценяване и има 

таблица с препоръчително процентно разпределение на отделните оценки, но 

няма описание на тестовете и системата за оценяване[5]. 

Тенисът на маса е един от спортовете, които са включени в най-големия 

форум за спорт в сферата на образованието – Ученически спортни игри. 

Ученическите игри са основна изява в областта на ученическия спорт. Те са част 

от държавната политика, насочена към насърчаване на учащите към двигателна 

активност, занимание със спорт, създаване на условия за развитие на 

индивидуалните способности и мотивация за спортно усъвършенстване и изява 

на учениците [4]. Ученическите игри създават условия за практикуване на спорт, 

сформиране и изява на училищни отбори, чрез доброволно участие в 

организирани форми на спортно-състезателна дейност, възможности за 

определяне на училищни отбори за участие в международни състезания – 

световни ученически първенства, организирани от Международната федерация 

за ученически спорт (ISF) и осъществяване на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби в областта на спорта, съобразно с Наредба за условията и реда за 
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осъществяване на закрила на деца с изявени дарби [1]. Провеждат се от 

Българската асоциация за спорт в училище, съвместно с Министерството на 

образованието и Министерството на младежта и спорта. Включени са 

колективните спортове: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и индивидуалните 

спортове: тенис на маса, бадминтон, шахмат, лека атлетика. 

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 [2]. 

Във връзка с всичко изложено до тук, се породи идеята за провеждане на 

анкетно проучване, с което да изследваме мнението на учениците относно 

обучението по тенис на маса от избираема област на учебното съдържание за 

шести клас по физическо възпитание и спорт. 

ЦЕЛТА на изследването е да проучим мнението и отношението на 

учениците от шести клас относно обучението по тенис на маса от избираема 

област на учебното съдържание по физическо възпитание и спорт. 

 За да изпълним целта си поставихме следните ЗАДАЧИ: 

 Проучване на литературни източници и нормативни документи, които са 

свързани с темата на нашето изследване; 

 Анкетно проучване на мнението и отношението на учениците от шести 

клас за обучението по тенис на маса от избираема област на учебното 

съдържание по ФВС; 

 Обработка и анализ на получената информация и представянето ѝ, 

обобщаване на изводи и препоръки. 

За целта проведохме анкетното проучване, в което участваха 60 

ученици от шести клас от прогимназиален етап на основна образователна 

степен от училища в гр. Генерал Тошево, обл. Добричка. 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Анкетата е проведена анонимно, въпросите в нея са със затворени 

отговори. Като възможности за отговори бяха поставени подточки, с които 

анкетираният ученик да даде по-точна и изчерпателна информация за 

вникване в проблема. При анализиране и систематизиране на отговорите на 

въпросите от анкетата се спазва последователността ѝ. Без да имаме претенции 

към пълен и обстоен преглед на проблема, ще обобщим отговорите на деветнадесетте 

въпроса от анкетното проучване. В анкетното проучване взеха участие  21 момичета и 

39 момчета. 

На въпрос № 2 „Как определяте посещението си в часовете по физическо 

възпитание и спорт?“ – 88% от учениците са отговорили, че редовно посещават 

часовете, а 12% – рядко отсъстват. Следващия въпрос № 3 „Активни ли сте в час?“ 

респондентите са категорични – 72% отговарят с „винаги“, 26%  – „почти винаги“ и 

само 2% са „рядко активни“ Това дава информация, че часовете по физическо 

възпитание и спорт са от любимите на учениците. Анализирайки предходните два 



616 

 

въпроса, ясно можем да формулираме, че тези часове при шестокласниците са едни от 

предпочитаните измежду всички предмети от учебната програма. 

Будят интерес резултатите от въпрос №4 – „Имате ли спортно облекло 

специално за часовете по физическо възпитание и спорт?“ , чиито отговори в 

процентно съотношение са: не – 3%, да – 19% и 78 % „идвам с него и сменям само 

спортни обувки“.  Преди пандемията от Covid-19  училищните салони и спортни 

зали функционираха нормално, учениците използваха съблекалните по 

предназначение, но по време на пандемията и мерките за безопасност, които бяха 

предприети, рязко се промениха изискванията за провеждането на часовете по 

ФВС. Голяма част от часовете протичат навън при благоприятни метеорологични 

условия, а когато те са лоши – в класната стая. В този ред на анализиране, съвсем 

обосновани са отговорите на шестокласниците. Можем да отчетем изключително 

лошото влияние на пандемията и от гледна точка на хигиенните навици на 

участниците в учебния процес при наложените рестрикции. 

Въпрос № 5 е графично изобразен на диаграма № 1. 

 

 
Диаграма № 1 

 

От диаграмата е видно, че трите предпочитания на респондентите с най-

високи показатели са: плуване, водни спортове – 27%, ракетни спортове – 25% и 

източни бойни изкуства, карате-до – 23%. Най-високият процент, който е за 

плуване и водни спортове, е обяснен с териториалното разположение на 

училищата, в които се провежда анкетното проучване. Градовете се намират на 

близко разстояние до море, а единият разполага със спортни съоръжения за 

развиване на плувни спортове. По отношение на втория отговор по процентно 

съотношение, относно ракетните спортове и най-вече за тенис на маса, това се 

обяснява с нескъпото оборудване за този спорт, почти всяко училище разполага с 

тенис маси. Други важни фактори са индивидуалността, емоцията и 

удоволствието от играта в този спорт. 
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Диаграма №2 отразява мнението на учениците на Въпрос № 6. 

Диаграма № 2 
В последните години училищните бази, салони и спортни зали се обновяват 

постепенно и поетапно чрез възможностите, които се предоставят по проекти на 

Министерството на образованието и науката и на Спортното министерство. Увеличават 

се и средствата по Постановление № 46 на МС от 19.03.2020 г. за определяне на 

минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа 

активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на 

деца и учащи в институции в системата на предучилищното и училищното 

образование и във висшите училища. Това дава възможност на учителите да 

подновят или допълнят материалната си база и да обезпечат спортовете, 

които са заложили в учебните програми. Учениците са поставили най-голям 

процент на ракетни спортове от избираема област на учебното съдържание, след това 

са фитнес, бойни спортове и борба; източни бойни изкуства и карате-до. Зимните 

спортове и ориентирането са с много малък процент поради липсата на теренни 

условия за развиване на тези дисциплини.  

На въпрос № 7 „Проведохте ли часове от избираема област на учебното 

съдържание по тенис на маса?“, с „да“ отговарят 62%, с „не“ – 6% и 32% отговарят с 

„да, това са едни от любимите ми часове“. Отговорите на осми въпрос са интересни и 

любопитни, защото ни дават пряк отговор какво всъщност харесват шестокласниците в 

часовете от избираема област на учебното съдържание по тенис на маса. Въпросът е 

графично изразен в диаграма № 3. 

 



618 

 

 
Диаграма № 3 

 

Въпрос № 8: „Какво Ви харесва в часовете от избираема област на 

учебното съдържание по тенис на маса?“ дава отговор конкретно с какво точно 

привлича  шестокласниците тази дисциплина. Най-висок процент е за: 

„възпитава качества, необходими на всеки спортист – концентрация, спортен 

дух, спортсменство и бързо мислене“ – 38%; следва „това, че е индивидуален 

спорт и не зависиш от други“ – 23%. Близо 1/5 от интервюираните са отговорили 

с „всичко изредено до тук“, което очертава ясно изключително положителните 

страни на тениса на маса. 12% са отчели, че този спорт ги „изгражда физически и 

интелектуално“, а 5% , че оказва положително влияние върху бързината, 

ловкостта и издръжливостта. Както при всички спортове от избираеми области 

на учебното съдържание, така и при ракетните не бихме могли да очакваме, че 

тази област ще бъде харесвана от всички ученици и в нашия случай има 5%, на 

които не им харесва нищо. 

9-ти въпрос дава отговор на въпроса „Доволни ли сте от обучението по 

тенис на маса?“ – 68% са доволни, 20% не могат да преценят и 12% не са 

доволни. 

Въпроси № 10 и №11 са пряко свързани с усвояването на основните 

технически удари в тениса на маса и при кои от тях срещат най-голямо 

затруднение учениците. Похвално е, че 46% са усвоили основната техника, а 41% 

почти са я овладели, съответно 13% не са успели да затвърдят очакваните умения 

от техническите удари. Ударите, които затрудняват учениците, са изобразени 

графично в диаграма № 4. 
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Диаграма № 4 

 

По-голяма част от шестокласниците са усвоили теоретично основните 

правила от тениса на маса и това личи от отговорите на 12 въпрос – 68% са 

отговорили с „да“, 25% с „да, в противен случай не можем да играем за точки“ и 

само 7% не напълно са овладели правилата. Прави впечатление необходимостта 

от теоретичните знания и правилознание, които чрез усвояването им дават 

възможност за провеждането на учебни игри и такива със състезателен характер, 

при които учениците да покажат затвърдения до момента контингент от 

технически удари и похвати, а така също да решат и тактически задачи.  

Следващият въпрос №13 се отнася за педагогическия специалист, който 

провежда часовете от избираема област на учебното съдържание по физическо 

възпитание и спорт – тенис на маса. Отговорите на въпроса: „Учителят, който Ви 

преподава тенис на маса, специалист ли е в тази област?“ са показани в диаграма 

№ 5. 

 

 
Диаграма №5 
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От процентното съотношение на отговорите става ясно, че специалистите,  

преподаващи тази дисциплина, са основно учители по физическо възпитание и 

спорт, или такива, които са били свързани с тази област. За всички видове спорт 

от голямо значение е до колко тясно свързан е педагогическият специалист с 

дейността си. В случая можем да кажем, че това влияе изключително 

благоприятно върху резултата, очакваните знания, умения и отношения в края на 

обучителния период. 

За всяка дейност в часовете по физическо възпитание и спорт е от голямо 

значение материалната спортна база, с която разполага училището. Въпрос №14 

разглежда точно това, а именно: „Материалната спортна база във Вашето 

училище подходяща ли е за обучение по тенис на маса?“. 45% са отговорили, че 

училището разполага с оборудвана зала за тенис на маса, а 55% отговарят, че 

имат необходимото за провеждането на тези часове. Неслучайно отзивите са 

такива и това разбираме от отговорите на следващият въпрос №15, който е 

свързан с участия на ученици в състезания по тенис на маса. Приятен е фактът, 

че повече от половината ученици са заявили, че от тяхното училище има 

ученици, които са участвали в етапите на Ученически спортни игри. Това говори 

за една традиция и приемственост в този спорт. 29% са дали отговор с „да“ и 

само 13% не са запознати. 

Следващите четири въпроса от 16 до 19 са свързани с часовете по тенис на 

маса от избираема област на учебното съдържание по физическо възпитание и 

спорт в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС). Шестокласниците 

категорично смятат, че такива часове в ОРЕС могат да се провеждат само в 

частта си от правилознание и разясняване на теоретична материя, като за целта  

да се използват демонстративни видеа за правилна техника на ударите и 

наблюдение на играта на известни състезатели; някои са склони да считат, че 

часовете могат да се използват и за кондиционна подготовка. Що се отнася до 

присъствието на учениците в часовете по тенис на маса, провеждани 

дистанционно в електронна среда, една част от тях присъстват, а голяма част ги 

определят като неползотворни и безинтересни. Съдържанието на часовете по 

тенис на маса в онлайн среда учениците описват така: най-често са представени 

видео материали и презентации, свързани с технико-тактическата подготовка, 

следват имитационните упражнения за техника и придвижване и видове 

жонглиране, балансови упражнения. На въпроса дали могат да заменят часовете 

в ОРЕС присъствените, интервюираните са категорични, че не могат. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След направения синтез на мненията на учениците от 6-ти клас, 

установяваме положителното отношение към часовете по физическо възпитание 

и спорт и по-специално към тези по тенис на маса от избираема област на 

учебното съдържание. Учениците виждат в тях една възможност за изграждане в 

посока на личностното си развитие. Тенисът на маса им дава комплекси от 

физически и психологически качества, които до голяма степен ги развива и 

усъвършенства. Часовете, преподавани в обучение от разстояние в електронна 

среда категорично не се предпочитат от учениците. Приятен е фактът, че са 

създадени условия за практикуването на този с спорт в училищата и като 
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резултат от това на талантливите и работливи ученици им се отдава възможност 

за участие в най-високия ученически форум за спорт – Ученически спортни игри. 

 

Литература: 

1. Българска асоциация за спорт в училище. 

http://basu.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%

d0%b8/  

2. Димитрова, Б., и др. Понятиен апарат в Държавните стандарти за предмета 

“Физическо възпитание и спорт” в общообразователните училища в 

България. –С., // Спорт и наука, кн. 3, 2002. 

3. Закон за предучилищното и училищното образование, ДВ, брой: 79, 

13.10.2015 г. https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-

PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf 

4. Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици 

от V-ти до ХІІ клас през учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед 

№ РД-09-854/20.10.2021 г. на министъра на младежта и спорта (публ. 

08.11.2021 г.) file:///C:/Users/gl2164/Downloads/pravila_Uchenicheski-

igri_081121.pdf  

5. Симеонова Т., Тестове за контрол и оценка на ученици от 5. клас по 

тенис на маса, Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

Том ХХІ D, УИ „Епископ Константин Преславски“ , Ш.2017г., с.760-

766, ISSN 1314–6769. 

6. Учебни програми за 6 клас, Приложение № 29 към т. 29 – сайт на МОН 

https://mon.bg/bg/1998  

7. Цветкова В., Усъвършенстване на технико-тактическата подготовка 

по тенис на маса при 7-12 годишни деца, Автореферат на 

дисертационен труд, София, 2017. 
 

 

АНКЕТНА КАРТА 

Уважаеми ученици, 

Оградете или подчертайте само един отговор, който съответства на Вашето 

лично мнение! 

Молим Ви за искрени отговори, анкетата е анонимна! 

Благодарим Ви за отделеното време! 

 

1. Пол 

а) момиче; 

б) момче. 

2. Как определяте посещението си в часовете по ФВС 

а) редовно; 

б) рядко отсъствам; 

в) често отсъствам; 

3. Активни ли сте в час? 

а) винаги; 

http://basu.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
http://basu.bg/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/
https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf
https://www.navet.government.bg/bg/media/ZAKON-ZA-PREDUCHILISHTNOTO-I-UCHILISHTNOTO-OBRAZOVANIE.pdf
../../gl2164/Downloads/pravila_Uchenicheski-igri_081121.pdf
../../gl2164/Downloads/pravila_Uchenicheski-igri_081121.pdf
https://mon.bg/bg/1998
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б) почти винаги; 

в) рядко активни. 

4. Имате ли спортно облекло специално за часовете по ФВС? 

а) не; 

б) да; 

в) идвам с него и сменям само спортни обувки. 

5. Кой от спортовете от избираема област на учебното съдържание в 

6кл. искате да изучавате най-много? 

а) плуване, водни спортове; 

б) туризъм, ориентиране и зимни спортове; 

в) ракетни спортове – тенис и тенис на маса; 

г) фитнес, бойни спортове, борба; 

д) източни бойни изкуства, карате-до; 

е) шахмат. 

6. За провеждането на кой спорт от избираема област на учебното 

съдържание има условия и материална база Вашето училище? 

а) плуване, водни спортове; 

б) туризъм, ориентиране и зимни спортове; 

в) ракетни спортове – тенис и тенис на маса; 

г) фитнес, бойни спортове, борба; 

д) източни бойни изкуства, карате-до; 

е) шахмат. 

7. Проведохте ли часове от избираема област на учебното съдържание 

по тенис на маса? 

а) да; 

б) не 

в) да, това са едни от любимите ми часове. 

8. Какво Ви харесва от часовете от избираема област на учебното 

съдържание по тенис на маса? 

а) това, че е индивидуален спорт и не зависиш от други; 

б) изгражда физически и интелектуално; 

в) оказва положително влияние върху бързината, ловкостта и 

издръжливостта 

г) възпитава качества, необходими на всеки спортист – концентрация, 

спортен дух, спортсменство и бързо мислене; 

д) всичко изредено до тук; 

е) нищо; 

9. Доволни ли сте от обучението по тенис на маса? 

а) да; 

б) не; 

в) не мога да преценя; 

10. Усвоихте ли технически основните удари в тениса на маса? 

а) да; 

б) да, почти всички; 

в) не всички. 
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11. Кои от ударите, които изучавахте, Ви затрудниха? 

а) дланен изтеглен нападателен удар; 

б) обратен изтеглен нападателен удар; 

в) двата изтеглени удара; 

г) начални удари със сложни въртеливи движения: комбинация от долно 

или горно въртене със странично – ляво или дясно такова.; 

д) всичко изредено до тук; 

е) контранападателни удари; 

12.  Усвоихте ли теоретично основните правила от тениса на маса? 

а) да; 

б) да, в противен случай не можем да играем за точки; 

б) не напълно. 

13. Учителят, който Ви преподава тенис на маса, специалист ли е в 

тази област? 

а) да; 

б) не; 

в) треньор по спорт; 

г) учител по ФВС; 

д) бивш състезател, понастоящем учител; 

е) не мога да преценя; 

14. Материалната спортна база във Вашето училище подходяща ли е 

за обучение по тенис на маса? 

а) да, имаме оборудвана зала за тенис на маса; 

б) имаме най-необходимото за провеждане на часовете; 

в) не; 

15. От Вашето училище има ли ученици, които са участвали в 

състезания по тенис на маса? 

а) да; 

б) не; 

в) да, в етапите на Ученически спортни игри; 

  г) не съм запознат. 

16. Смятате ли, че могат да се провеждат часове по тенис на маса от 

избираема област на учебното съдържание в ОРЕС? 

б) да, само в частта си от правилознание и разясняване на теоретична 

материя – демонстративни видеа за правилна техника на ударите и наблюдение 

над играта на известни състезатели; 

в) да, може да се работи върху кондиционната подготовка; 

г) да, но не продължително. 

17. Присъствали ли сте в часове по тенис на маса от избираема област 

на учебното съдържание в ОРЕС? 

а) да; 

б) понякога; 

в) не смятам, че са полезни, когато са в ОРЕС; 

г) не, защото там не са интересни. 



624 

 

18. Според Вас как точно протича един час по тенис на маса от 

избираема област по ФВС в ОРЕС? 

а) видео материал, презентации за технико – тактическа подготовка и 

правила на играта; 

б) видове жонглиране и балансови упражнения, подходящи за изпълнение 

в домашни условия. 

в) имитационни упражнения за правилна техника и придвижване. 

19. Могат ли да заменят часовете в ОРЕС по тенис на маса 

присъствените? 

а) не; 

б) да. 

 

Пенка Колева Стоянова, докторант 

ДП: Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

Педагогически факултет 

e-mail: pstoianova@mail.bg 
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ЕФЕКТИВНОСТ НА ФОРМИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП НА УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пенка П. Кожухарова 

 

EFFECTIVENESS OF THE FORMS FOR ELECTRONIC LEARNING OF 

STUDENTS IN THE PRE-SECONDARY STAGE OF SCHOOL EDUCATION 

 

Penka P. Kozhuharova 

 

ABSTRACT: Abstract: During the COVID19 pandemic, students and teachers 

gained unique experience in several forms of e-learning: learning in the traditional 

classroom "face-to-face", using electronic resources (e-assisted learning); hybrid 

learning with asynchronous communication and hybrid learning with synchronous 

communication. The assessment of the effectiveness of these forms is of key importance 

for determining the needs and requirements for the development of the electronic 

educational environment and the competences for working with information and 

communication technologies (ICT) of the participants in the educational process. The 

purpose of the study is to determine the effectiveness of different e-learning 

environments. The research was conducted using a survey method among 637 students 

from 47 secondary schools. A framework for testing the effectiveness of e-learning 

environments is applied, which includes indicators related to the organization of the 

learning process and to personal dimensions for its participants. As a result of the 

analysis, it was found that e-learning in the traditional classroom environment was 

evaluated with the highest levels of effectiveness for teaching new knowledge and 

forming skills. In a hybrid/synchronous e-learning environment, students engage in 

familiar teaching and learning structures and strategies, and the design of learning 

content in the e-learning environment has a significant impact on its applicability and 

learning outcomes. Students rated the effectiveness of this learning format in lessons to 

reinforce knowledge and skills as average. The lowest values for student satisfaction 

according to these indicators are in mixed/asynchronous learning. There were no 

significant differences in students' assessment of the effectiveness of e-learning and 

hybrid/synchronous learning in creative application of knowledge and skills and 

assessment of achievement. According to these indicators, blended/asynchronous 

learning has lower values. 

 

KEYWORDS: e-learning, blended learning, efficiency, students, school, 

information and communication technology 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

С развитието на информационните и комуникационните технологии 

съвременното образование се реализира в по-широк социален и икономически 

контекст, в който настъпват бързи промени със значими последици за процеса на 

обучение. Развитието на интернет, на социалните платформи и дигиталните 

трансформации създават възможност за по-ефективно оползотворяване на 

пространството и времето, излизайки извън рамките на традиционното 

преподаване и учене. Има редица проучвания, които са насочени към по-

задълбочено разбиране за ефективността от използването на технологиите за 

електронно обучение [Marakasand, G. M., & Yoo, Y.  2002; Seble, F., at al. 2013; 

Nandi, A., Mehendale, S. 2022]. Такива проучвания са проведени въз основа на 

диференциация на формите за електронно обучение, но е необходимо да бъде 

отчетено, че тези форми също се развиват интензивно.  

A. Gaskella и R. Millsb сравняват резултатите на обучаваните при три 

различни форми – 

класическо обучение в класната стая „лице в лице“, хибридно/смесено 

обучение и виртуално обучение, като установяват, че учениците във виртуалния 

курс не се представят толкова добре, колкото учениците в класическата класната 

стая – „лице в лице“. Авторите наблюдават, че разликите между учениците при 

хибридно обучение и при класическо обучение „лице в лице“, спрямо тези при 

виртуално обучение се увеличават със сложността на предмета [Gaskella, A., 

Millsb, R. 2014: 198 – 201].  

Изследователите констатират, че нивото на удовлетвореност на учениците 

при виртуално обучение за трудни (или непознати) теми спада, в сравнение с 

удовлетвореността при познати теми [Piccoli, G., Ahmadand, R., & Ives, B.  2001: 

421]. D. Brunner посочва, че във виртуалните класове учениците се представят 

по-зле на изпити при въпроси, които изискват по-сложни приложения на основни 

понятия от тези, които са се обучавали лице в лице [Brunner, D. L. 2006: 231]. 

Проучванията за успеха и провала на електронното обучение предполагат, 

че всички доставки на онлайн обучение са еднакви, но има различия. Тези, които 

посочват по-ниската ефективност на формите за електронно обучение, често се 

позовават на липсата на подкрепа за учениците и синхронно общуване с учителя, 

липсата на богатство на съдържанието и на оценка на ефективността [Morris, G., 

Madawa, C., Paul,  B. 2013; Allen, M., Bourhis, J., Burrell, N., & Mabry, E.  2002]. 

Разбира се, всичко зависи от съдържанието на курса, което се предлага, но 

формата за доставка на курса оказва съществено влияние върху неговата 

ефективност.  

За да се разбере равнището на ефективност на средата за електронно 

обучение, е необходима по-точна терминология, която описва формите на 

предоставяне на електронно учебно съдържание. Различното съдържание 

изисква различни форма на представяне и съхранение [Alavi, M., Marakasand, G. 

M., & Yoo, Y. 2002], [Peneva 2018], [Valeova 2018]. Технологичният напредък в 

областта на ИКТ осигури много инструменти за електронно обучение, но без 

ясно разбиране за формата на доставка е трудно да се оцени цялостната 

ефективност на образователната среда. Възниква въпросът каква класификация 
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може да се използва за разбиране на различните формати за електронно обучение 

и тяхната ефективност. 

М. Falch предлага четири вида класификации за електронно обучение: 

електронно обучение без присъствие и без комуникация, електронно обучение 

без присъствие, но с комуникация, електронно обучение, съчетано със случайно 

присъствие, и електронно обучение, използвано като инструмент в 

преподаването в класната стая [Falch 2004: 404]. Следвайки класификацията за 

присъствие/комуникация на Falch, S Negash и M. Wilcox предефинират 

термините "присъствие" и "комуникация", за да направят разграничение между 

физическо присъствие и виртуално присъствие. Авторите диференцират и 

различни видове достъп до учебно съдържание в зависимост от вида на 

предоставянето му и достъпа на обучаемите. В тази класификация присъствието 

се приема за налично само ако учителят и обучаемият са едновременно достъпни 

по време на предоставянето на учебното съдържание -  или физически, или 

онлайн [Negash, S., Wilcox, M. 2008 : 1 – 24]. Електронната комуникация е 

определена като налична, само ако съществува електронна комуникация между 

учител и обучаем към момента на доставка на съдържание или електронната 

комуникация е основният комуникационен канал за завършване на курса на 

обучение по дисциплината.  Като резултат авторите определят шест типа 

електронно обучение:  

- електронно подпомагано обучение в традиционната класната стая с 

обучение „лице в лице“, в която се използват инструменти за електронно 

обучение като презентации, видео клипове и мултимедия, тестови задачи и др. 

Първичната комуникация между обучаемия и учителя се осъществява в класната 

стая, поради това електронната комуникация е класифицирана като „не е 

налична“. 

-  електронно обучение с изборно присъствие от страна на обучаемия и без 

пряка електронна комуникация. Този вид електронно обучение е форма за 

самообучение. Обучаемият изучава учебно съдържание, доставено по конкретен 

предмет или приложение с помощта на записани носители като CD ROM или 

DVD диск, електронна платформа за обучение, сървър без да се осъществява 

комуникация по време на овладяването на учебното съдържание. 

- електронно обучение с предоставяне на електронно съдържание и с 

асинхронна електронна комуникация. Доставката на съдържание и достъпът до 

съдържание се случват независимо. В тази среда преподавателят и обучаемият 

комуникират често с помощта на редица технологии за електронно обучение – 

дискусионни табла и електронна поща. 

- синхронно електронно обучение с виртуално присъствие по време на 

представянето на учебното съдържание и с електронна комуникация "в реално 

време". В този формат електронната комуникация се използва широко и 

виртуалният клас се медиира от технологии за електронно обучение, поради това 

електронната комуникация е класифицирана като налична.  

- хибриден формат на електронно обучение с частично присъствие през 

периода на обучение и с асинхронна електронна комуникация 

(смесено/хибридно-асинхронно). Това е смесен или хибриден формат за 
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електронно обучение с частично присъствие в класната стая. Електронната 

комуникация е асинхронна и се класифицира като налична. Присъствието се 

класифицира като частично "от време на време."  

- електронно обучение с присъствие по всяко време – „лице в лице“  и със 

синхронна електронна комуникация (смесено/хибридно-синхронно). В тази среда 

присъствието се редува между физическо и виртуално. И в двата случая срещите 

се провеждат и с двамата участници и присъствието  е налично. В този формат 

електронната комуникация се използва екстензивно точно като със синхронен 

формат; поради това електронната комуникация е класифицирана като налична 

[Negash, S., Wilcox, M. 2008: 3 – 8]. 

Развитието на технологиите за електронно обучение и компетентностите 

на участниците в образователния процес създават предпоставки за 

диференциране на допълнителни форми за електронно обучение.  В периода на 

пандемична обстановка, породена от ситуацията с COVID -19, учениците и 

учителите придобиха уникален опит в няколко форми на електронно обучение - 

обучение в традиционната класна стая „лице в лице“, при използване на 

електронни ресурси (електронно подпомагано обучение), смесено обучение с 

асинхронна комуникация и смесено обучение със синхронна комуникация в 

учебно време и с асинхронна комуникация в процеса на самоподготовка на 

учениците. Тяхната преценка за ефективността на тези форми е значима, за 

оценка на потребностите и нуждите от развитие на електронната образователна 

среда и компетентностите за работа с ИКТ на участниците в образователния 

процес. 

 

МЕТОД 

Целта на проучването е да бъде констатирана ефективността на различни 

форми за електронно обучение на ученици в прогимназиалния етап на 

училищното образование.  

В проучването е приложена рамка за тестване на ефективността на средите 

за електронно обучение, която включва индикатори, свързани с организацията на 

процеса на обучение и с личностни измерения за участниците в него. 

Структурните измерения в рамката се отнасят до  моделите на електронно 

обучение и технологията, която използват, формите на обучение, 

взаимодействието и контрола на постиженията. Личностните измерения отчитат 

активността и удовлетвореността на  обучаемите.  

В изследването се извършва сравнение между три форми на електронно 

обучение: обучение в традиционната класна стая „лице в лице“, при използване 

на електронни ресурси (електронно подпомагано обучение), смесено обучение 

със синхронна комуникация и смесено обучение с асинхронна комуникация.  

Оценени бяха ефективността на разглежданите електронни среди в процеса 

на обучение при: преподаване на ново учебно съдържание; затвърждаване на 

учебното съдържание в учебна среда; в процеса на самоподготовка; при 

творческо приложение на знанията; при оценяване на постиженията. 

Ефективността на взаимодействието и комуникацията в различните среди за 



629 

 

електронно обучение са оценени в зависимост от формите на обучение в процеса 

на индивидуална и групова работа. 

Изследването е проведено чрез анкетен метод сред 637 ученици  от 51 

средни училища. В периода септември 2021 – май 2022 г.  Учениците участваха в 

проучването онлайн. Общо 637 ученици завършиха проучването като 31,86% 

(203) са ученици  в V клас 35,47% (226) в VI клас и 34,22 % (218)  в VII клас. 

Половите характеристики на участниците в проучването са 47, 99 % (305) 

момчета и 52,11 % (332) момичета.  

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Всички респонденти посочват, че имат компютърен или мобилен интернет 

достъп от дома чрез лични и мобилни устройства в семейството. Седемдесет и 

осем процента от анкетираните заявяват, че им е приятно да работят с компютри, 

докато само 22% посочват, че се чувстват притеснени.  

По скала от 1 до 10, като 10 е най-високата стойност, голям брой 

респонденти оценяват уменията си за работа с ИКТ във високите нива на скалата 

(над 70% от участниците), което свидетелства за високи нива на 

самоефективност. 

Удовлетворението от опита в класната стая за работа с ИКТ е измерено по 

5-точкова Likert скала. Над 90 % от респондентите съобщават за 

удовлетвореността си, като техните избори са свързани  оценяване от 4 или 5 

точки.  

Ефективността на електронно подпомаганото обучение при преподаване на 

ново учебно съдържание (M = 4,51; SD = 0,509) и затвърждаване на знанията (M 

= 4,27; SD = 0,877) са оценeни с най-висока степен (Таблица 1). Ниски са 

стойностите по тези показатели при асинхронното обучение (M = 2,45; SD = 

0,375). При преминаване към онлайн обучение, като резултат от ситуацията с 

СOVID 19, тази форма на електронна комуникация е използвана от значим дял от 

преподавателите. Може да бъде допуснато, че преподавателите са изпитвали 

затруднения при управление на процеса на обучение и контрол. В традиционните 

класни стаи те планират структурата на урока и реализират процеса на обучение, 

като осъществяват периодичен контрол и оценяване на резултатите от ученето. 

 

Таблица 1 

Форми на приложение на ИКТ в процеса на обучение 

 

Индикатори 

Електронно 

подпомагано 

обучение 

Смесено обучение/ 

синхронна 

комуникация 

Смесено обучение/ 

асинхронна 

комуникация 

М SD M SD M SD 

При преподаване на 

ново учебно 

съдържание 

4,51 0,509 3, 81 0,609 2,45 0,375 

При затвърждаване на 

учебното съдържание 
4,27 0,877 3,47 0,572 3,25 0,406 
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При творческо 

приложение на 

знанията 

4,10 

 
0,581 4,21 0,385 3,41 0,519 

При оценяване 

на постиженията 

4,43 

 
0,877 3,87 0,863 3,18 0,784 

 

Асинхронните среди за електронно обучение създават възможност за 

висока степен на контрол за участниците чрез структуриране на учебното 

съдържание по отношение на цели, очаквани резултати, теми от учебното 

съдържание, упражнения, задачи, ленти за напредък, които могат да бъдат 

включени в дизайна на електронната среда. При тяхното неефективно 

представяне – липса на структура, инструкции и насочване от преподавателя, 

учениците посочват затруднения в процеса на работа с електронните ресурси и 

оспорват високата степен на контрол. Затвърждаването на знанията и уменията 

също е оценено с по-ниски стойности (M = 3,25; SD = 0,406). В асинхронна среда 

за електронно обучение преподавателят не присъства в момента на достъп на 

обучаваните до учебното съдържание и представените насоки за работа. Когато 

дадена концепция не е ясна, обучаемите не са в състояние да задават въпроси на 

преподавателя в реално време. Възможно е това да ги демотивира и да обоснове, 

според тях, неизпълнението на поставените задачи. Приключването на дейността 

е зависимо от равнището на самоконтрол на обучаемия.  

При смесена/синхронната среда за електронно обучение учениците 

участват в познати структури и стратегии на преподаване и учене, планирани и 

реализирани от преподавателя. Независимо от това, структурирането на учебното 

съдържание в електронната среда оказва значимо влияние върху неговата 

ефективност. Учениците са оценили в средна степен ефективността на този 

формат на обучение при уроци за затвърждаване на знанията и уменията (M = 

3,47; SD = 0,572).  В синхронна среда за електронно обучение преподавателят 

присъства в момента на доставка на учебното съдържание и обучаемите могат да 

задават въпроси в реално време, да напредват, съобразно планираните темпове и 

структура на учебното съдържание. При асинхронна среда учениците се чувстват 

претоварени от изместването на отговорността и контрола. … констатират, че 

отчитането на психологическата потребност помага за приемането на нови 

технологии при различни ситуации и обстоятелства. 

Не съществуват значими разлики в оценката на учениците за 

ефективността на електронно подпомаганото обучение (M = 4,10; SD = 0,581)  и  

смесеното/синхронно обучение (M = 4,21; SD = 0,385) творческо приложение на 

знанията и уменията и оценяване на постиженията. По тези показатели 

смесеното/асинхронно обучение има по-ниски стойности  (M = 3,41; SD = 0,519) 

(Таблица 1).  В асинхронната среда обучаемите трябва да управляват времето си 

за достъп до учебно съдържание и насоките за работа. Гъвкавият "по всяко 

време" достъп в асинхронна среда създава предизвикателства пред управлението 

на времето, като се има предвид, че синхронните (или „лице в лице“) среди имат 

фиксирани времеви параметри, при които обучаемите са наясно за тяхната 

продължителност и ефективност. 
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G. Piccoli, R. Ahmadand и B. Ives идентифицират предизвикателства, които 

са посочили учениците при използване на асинхронна среда за електронно 

обучение: затруднено управление на процеса на обучение и контрол: учениците 

се чувстват претоварени от изместването на отговорността и контрола; чувство 

на изолираност при асинхронната комуникация; изпитват тревожност и 

трудности в управлението на времето [Piccoli, G., Ahmadand, R., & Ives, B. 2001]. 

Ефективността на взаимодействието и комуникацията в различните среди 

за електронно обучение са оценени в зависимост от формите на обучение – в 

класни форми и при самоподготовка, в процеса на  индивидуална и при групова 

работа.  

Таблица 2 

Взаимодействие и комуникация в различните среди за електронно 

обучение 

 

Индикатори 

Електронно 

подпомагано 

обучение 

Смесено 

обучение/синхронна 

комуникация 

Смесено 

обучение/асинхронна 

комуникация 

М SD M SD M SD 

При индивидуална 

работа в клас 
3, 67 0,871 4,18 0,724 2,45 0,938 

При групова работа в 

клас 
3, 12 0,571 4,53 0,358 3,38 0,627 

В процеса на 

самоподготовка 
3,85 0,325 4,39 0,429 4,29 0,351 

В процеса на групова 

работа при 

самоподготовка 

4,23 0,843 4,61 0,582 3,26 0,483 

 

Приносът на смесеното обучение с асинхронна комуникация при 

взаимодействието между участниците в процеса на обучение в класната стая при 

индивидуална (M = 2,45; SD = 0,938) и групова работа (M = 3,38; SD = 0,627) 

имат ниски стойности (Таблица 2). Наблюдава се увеличаване на честотата на 

ползване на електронното учебно съдържание, но не може да бъде посочено, че 

това води до увеличаване на взаимодействието и комуникацията между ученика 

и учителя. При асинхронната комуникация обучаемите имат достъп до учебното 

съдържание и инструкции независимо от преподавателя и съучениците, не си 

взаимодействат в реално време и следователно може да се чувстват изолирани. 

Синхронните обучаеми, за разлика от тях, могат да видят преподавателя и 

съучениците си по време на представянето на учебното съдържание, като се 

свържат чрез уебкамера към синхронната среда за електронно обучение и по този 

начин намалят чувствата на изолация. Участниците, които изпитват тревожност 

по време на представяне на учебното съдържание и насоките за работа, са в 

състояние да получат своевременна помощ чрез аудио и видео комуникация. 

Тази функция обаче не е достъпна за участниците в асинхронна среда, където би 

имало забавяне на времето при получаването на достъп до помощ. Очакванията 
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на учениците за присъствието и отзоваването на преподавателите на техни 

въпроси са различни, отколкото в традиционна класна стая. Когато учениците 

дойдат в класа „лице в лице“, очакват да видят и да говорят с преподавателя в 

конкретно време. В средите за електронно обучение учениците често очакват да 

получат незабавен отговор от преподавателя по всяко време, когато влязат в 

електронната среда, независимо от времето на деня. Например когато има дати за 

предаване на задания или изпити, преподавателят може да не проверява 

електронна поща преди датата на предаване и в резултат на това въпросите на 

учениците, зададени в „последната минута“, може да не получат отговор. Това 

потенциално може да доведе до спор дали ученикът е можел, или не да получи 

по-висока оценка, ако е било отговорено на въпроса му преди датата на изпита 

или предаването на задачата.  

Груповото взаимодействие в класната стая (M = 4,53; SD = 0,358) и в 

процеса на самоподготовка (M = 4,61; SD = 0,582) при смесеното обучение със 

синхронна комуникация e оценено с високи стойности (Таблица 2). A.  Nandi и S. 

Mehendale  констатират, че задоволяването на психологическата потребност 

помага за приемането на нови технологии при различни ситуации и 

обстоятелства [Nandi, A., Mehendale, S. 2022: 275]. 

Синхронните среди за виртуално обучение също имат свои специфични 

предизвикателства за обучаемите. Представянето на учебното съдържание и 

насоките за работа, онлайн в реално време, може да бъдат прекъснати поради 

технически проблеми, включително системни грешки и грешки в свързването на 

системата с интернет, като затруднения във видео предаването и аудио 

прекъсване. Тези предизвикателства са уникални за отделните системи и 

инсталиране. Неизправността в аудио връзката на някой от участниците разсейва 

другите. В някои случаи възникват ехо проблеми в аудио връзката. Това се 

случва често, когато един или повече участници не ползват слушалки. В тези 

случаи комуникацията преминава в режим на уоки-токи, където всички 

изключват аудиото си, с изключение на човека, който води сесията/урока. При 

забавяне на комуникацията, поради претоварване на връзката, често 

преподавателите молят обучаемите да деактивират камерите и звука си. 

Понякога преподавателят деактивира видеокомуникацията, за да се преодолее 

недостигът на честотна лента. Това променя формата и ефективността на 

комуникацията и се отразява при овладяване на учебното съдържание. 

Затруднения с наличието на компютри, мобилни устройства също допринася за 

нарушаване на комуникацията. Участниците, както преподаватели, така и 

ученици, трябва да имат и известно ниво на технически умения, за да провеждат 

или участват в синхронна среда за електронно обучение.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Има тенденция да се характеризират всички модалности за електронно 

обучение като идентични. В действителност резултатите от обучението, 

натовареността, делът на успеха и неуспеха са различни за различните форми на 

електронно обучение. Признаването на тези различия е важна първа стъпка в 

разбирането на ефективността на средите за електронно обучение.  
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 В настоящото проучване електронното обучение в традиционната класна 

стая при преподаване на нови знания и формиране на умения е оценено с 

най-високи нива на ефективност.  

 При смесена/синхронна среда за електронно обучение учениците участват 

в познати структури и стратегии на преподаване и учене, като дизайнът на 

учебното съдържание в електронната среда оказва значимо влияние върху 

неговата приложимост.  Учениците са оценили в средна степен 

ефективността на този формат на обучение при уроци за затвърждаване на 

знанията и уменията. Най-ниски са стойностите за удовлетвореност  на 

обучаемите по тези показател при смесено/асинхронно обучение.  

 Не съществуват значими разлики в оценката на учениците за 

ефективността на електронно подпомаганото обучение и  

смесеното/синхронно обучение при творческо приложение на знанията и 

уменията и оценяване на постиженията. По тези показатели 

смесеното/асинхронно обучение има по-ниски стойности. 

 Груповото взаимодействие и комуникация в класната стая и в процеса на 

самоподготовка при смесеното обучение със синхронна комуникация e 

оценено с високи стойности. В по-ниска степен се проявява 

взаимодействието с учителя при групова и индивидуална работа п ри 

смесено обучение с асинхронна комуникация. 

 При електронно обучение се наблюдава повишаване на ефективността на 

учебното съдържание, увеличава се и комуникацията между учениците. 

Взаимодействието с учителя е опосредствано от електронните ресурси и се 

отчита понижаване на комуникацията с учениците.  

Преподаването в електронна среда изисква обучение и опит. Обучението и 

опитът, придобити в традиционен формат „лице в лице“, не се превръщат лесно в 

успех в електронното обучение. Преподавател с експертиза в определена 

предметна област вероятно може да влезе в традиционна класна стая и да 

преподава съдържанието на учебния предмет с незначителна допълнителна 

подготовка. Същият експерт може да не е в състояние да постигне незабавен 

успех в среда за електронно обучение, само защото е бил успешен в 

традиционната класна стая.  Преподаването в електронна среда отнема 

значително време и усилия. Опитът на преподавателите сочи, че формата за 

електронно обучение изисква около 2 – 3 пъти повече време за подготовка.  

Повишава се и нивото на взаимодействие и комуникация с учениците.  

Проблемите с натовареността не се ограничават само до преподавателите, 

тъй като форматите за електронно обучение също повишават натоварването на 

учениците. Учениците често приемат, че класовете за електронно обучение 

изискват по-малко време и следователно са по-лесни от традиционните занятия 

„лице в лице“. Напротив, форматите за електронно обучение изискват повече 

време. По своята същност те изместват част от учебната отговорност към 

ученика и в резултат на това натоварването на учениците в тази среда се 

увеличава, при сравнение с натоварването в традиционната класна стая.  

Подобно на взаимодействието  в класическата класна стая, мотивацията и 

ангажираността на учениците онлайн е от решаващо значение за тяхното 
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обучение. Необходим е принос както на индивидуално, така и на 

институционално ниво, за да се формират положителни преживявания и опит у 

учениците при използване на електронни ресурси, за да се повиши 

ефективността при овладяване на учебното съдържание, комуникацията и 

взаимодействието между участниците в образователния процес.  
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ПРИЛАГАНЕ НА СПОСОБИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО ЧРЕЗ ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Петьо Д. Стефанов 

 

APPLICATION OF THE METHODS IN THE TEACHING OF FINE ARTS 

THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES 

 

Petyo D. Stefanov 

 

 

ABSTRACT: The article considers the possibility of applying the methods in the 

teaching of fine arts in a digital environment. The development and growing 

digitalization in everyday life undoubtedly has a tangible impact in the field of visual 

arts. Creating and processing images with graphic editors is a process suitable for 

experimentation and implementation in the learning process. The limitless possibilities 

of computer graphics programs give us the freedom to look for new approaches and 

searches for the development of the creative potential of adolescents. These 

technological transformations have been carried out on the basis of the traditional 

ones, using the great resource of the graphic programs. 

 

KEYWORDS: digital technologies, methods, art deformation, training 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-154/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Заложената учебна програма осигурява подходящи възможности за 

развитие на детското въображение, като в учебно-възпитателния процес се 

прилагат разнообразни учебни методи, способи, средства и форми на работа. 

Един от основните проблеми, съпътстващ обучението по изобразително 

изкуство, е свързан с активизирането на детската личност към творческа изява. В 

педагогическата практика в зависимост от съдържанието и изобразителните 

проблеми на урока, могат да се използват една или повече форми на 

изобразителна дейност. За създаване на продукти на основата на детското 

въображение се използва една от основните форми на учебно-възпитателна 

изобразителна дейност - „изобразителна дейност по въображение и асоциации“. 

„Съвременното обучение по изобразително изкуство се стреми да развива 

способност естетически да опознаят света, да го преобразуват и творят в 

съзвучие със „законите на красотата“. За решаването на тази актуална задача в 

обучението по изобразително изкуство особено значение придобиват способите 

за изграждане на творчески способности у подрастващите“ [1:38]. 

В обучението по-изобразително изкуство голямо значение и приложение 

имат способите (деформация, стилизация, преструктуриране, асоциации, 

одухотворяване, аглутинация, метаморфоза, хиперболизация), за изграждане на 

изобразително-творчески способности у подрастващите, за развитие на тяхното 
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въображение за изграждане на реални и фантазни образи, за обогатяване на 

визуалните им представи, комбинативно и вариативно мислене [1].  

Представите, въображението и мисленето са едни от най-важните 

психически и познавателни процеси у подрастващите, които се развиват и 

постоянно си взаимодействат [3]. Изобразителната дейност на учениците през 

отделните етапи се различава по степента на развитие на изобразително-

творческите им способности. Знанията и уменията придобити в обучението по 

изобразително изкуство в началния етап се систематизират и развиват през 

прогимназиалния етап, което благоприятства за пълноценно прилагане на 

способите в изобразителната дейност.  

В прогимназиален етап учениците все повече използват възможностите на 

дигиталните технологии за комуникация, различни начини за информираност и 

учене. Внедряването и прилагането на нови и разнообразни по вид методи и 

средства на учебна дейност свързани с използването на дигитални технологии в 

обучението по изобразително изкуство, предполага много по-широка 

перспектива за творческа изява на децата.  

Използването на графични редактори и техните инструменти за създаване 

и обработка на изображения, би могло да помогне за пълноценното прилагане на 

способите за създаване на фантазни образи. Колаж от снимки с цел 

одухотворение на предмети, деформация (свиване, издуване, скъсяване, 

изкривяване) на образи, лесно разчленяване и съответно преструктуриране на 

обекти, създаване на фантазни образи чрез аглутинация, лесно мащабиране с цел 

хиперболизация, стилизация на изображения. Основни предимства при 

създаването на образи чрез графични редактори са бързината и възможността за 

вариативност, което се изразява в това да се създадат две или повече 

изображения с цел съпоставка и избор на това с по-висока художествена 

стойност. 

На базата на изпробването, забавлението, комбинативното мислене, 

учениците сътворяват нови своеобразни дигитални образи, които се отличават от 

традиционно нарисуваните. Същността на създаване на фантазни образи чрез 

прилагането на способите е една при традиционното рисуване и дигиталното, но 

технологичният процес е различен. Безграничните ресурси, бързината на работа, 

вариативността на проекта, лесната корекция по всяко време, множеството от 

визуални ефекти, големият брой от инструменти, експериментирането, 

използване на UNDO са едни от предимствата на графичните редактори. При 

работа с тях трябва да се избягва самоцелното използване на ефекти, а процесът 

на създаване да е подчинен на конкретна изобразителна задача, за да се 

осъществи пълноценно разгръщане на творческия потенциал на учениците.  

Програмите за обработка и създаване на „компютърна графика“ се 

използват в различни професионални сфери (графичен, промишлен и интериорен 

дизайн, фотография и др.), като е предвидено те да отговарят на определени 

потребителски изисквания. Безспорно всички техни ресурси биха подпомогнали 

и обогатили учебния процес по изобразително изкуство. В нашето съвремие 

дигиталните технологии са едни от най-бързо развиващите се и постоянно 

променящи се в хода на технологичния процес. Те са неделима част от общата 
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грамотност на съвременния човек, а в учебната практика се използват все по-

често, като за интегрирането им в часовете по изобразително изкуство голяма 

роля имат междупредметните връзки с информационните технологии. 

Обучението по информационни технологии в прогимназиален етап е 

насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с 

учебния предмет, с изграждането на дигитални компетентности на ученика и с 

приложението им в различни предметни области. Акцентът в обучението в V 

клас е върху формиране на знания и умения за създаване и обработка на 

графични изображения. Разделът за работа с графични изображения от 

информационните технологии е тясно свързан с работата в часовете по 

изобразително изкуство. Рисуването на компютър е специфично и се различава 

от традиционното, като тук е необходимо учениците да усвоят знания, свързани с 

използването на графичните редактори. В VI клас се развиват умения за 

обработка на графични изображения, използване на визуални ефекти за 

представяне на информация, работа с текст. В VII клас се развиват умения за 

работа по проект при обработка на информация със средства на компютърната 

текстообработка, софтуера за обработка на таблични данни и компютърната 

презентация [4]. 

Важно е да се отбележи, че придобитите знанията и уменията за работа с 

графичните редактори са уеднаквени и би трабвало да се прилагат с успех 

независимо от това с коя програма се работи. Много често интсрументите за 

обработка (select, crop, text, transformation, effects, zoom, brush и др.) са идентични 

в различните програми и с еднаква функционалност, а работата с параметрите 

(размер, резолюция, цветови модел, вид графика, файлово разширение и др.) на 

изображенията е стандартизирана. Моделът (технологичният процес, пътят на 

създаване) e водещ за постигане на успешни резултати при реализирането на 

конкретна изобразителна задача, като е подплатен от натрупаните знания в 

практиката. При професионалните програми като Photoshop, Adobe Illustrator и 

CorelDraw процесът на създаване или обработка на графика може да се извърши 

по няколко различни начина, като крайният визуален резултат да е един и същ. 

При работа на ученици с тези редактори се препоръчва поредицата на 

технологичния процес да се редуцира до по-малко на брой стъпки, но достатъчно 

за постигане на крайната цел. 

Използването на MS Paint e сравнително лесно и удачно поради факта, че е 

инсталирана на всички персонални компютри с операционна система Windows. 

Умишленото ограничаване на функциите и свеждането на инструментите до 

минимум е с цел програмата за рисуване да се използва от деца или от 

потребители с по-малки знания в тази област. Интуитивният интерфейс и 

базисните инструменти благоприятстват за по-бързото усвояване на функциите 

на приложението. В детската изобразителна дейност програмата може да се 

използва, като учителят предварително предвиди и разработи стъпките за 

реализирането на конкретната изобразителна задача на урока. 
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Художествената деформация (лат. 

Deformation - разкривяване) в изобразителното 

изкуство се използва като средство за постигане на 

изразителност в творбите. Способът се състои в 

промяна на естествените пропорции на 

изобразявания обект в художествената творба. 

Художниците го използват съзнателно за постигане 

на по-голяма изразителност, художествено-

естетическо въздействие и подсилване замисъла на 

творбата. Изобразителните умения им позволяват 

да създават нови художествени образи, като 

променят истинския цвят, реалната формат, 

конструкцията, пропорциите, размера на 

изображенията. При шаржа този способ е удачен да 

се прилага за преувеличаването, изопачаването на характерни черти на 

изобразявания модел. Характерни със своята деформация са и серията от 

портрети „Изкривените лица“ на Пабло Пикасо, [фиг. 1].  

В обучението по изобразително изкуство способите деформация заедно с 

хиперболизацията се прилагат за създаване на образи при илюстриране на 

приказки, легенди, митове и предания.  

В графичния редактор Photoshop (по-новите версии) в раздел Filter / Liquify 

се съдържат инструменти за „свиване“ (pucker tool), за издуване (bloat tool), за 

корекция на лицето и неговите части (face tool). С помощта на тези средства ние 

можем от едно базисно изображение („М“ – фиг. 2) да създадем гротескно, 

хумористично и дори съвсем ново изображение, което да е персонаж за приказка 

или тематична композиция.  

С инструмента 

face tool може да се 

коригират размера и 

наклона на очите и 

устата, както и 

големината на носа. 

Има възможност да се 

променят пропорциите 

и формата на лицето, 

като се стеснява в 

горната част 

(яйцевидна), да се 

скъси брадата и съответно да се увеличи челната област. Всички тези 

манипулации са характерни за процеса на изграждане на карикатурни образи. 

Развитието на детското въображение, визуалното мислене, конструктивните 

и комбинативните умения може да се осъществи чрез реализиране на 

изобразителни задачи, свързани с преструктурирането на даден образ. Този 

способ е свързан с изграждане на необикновен фантазен по структура образ на 

човек, животно, превозно средство и други, като мислено се разчленяват и 

Фиг. 1: „Жена със синя шапка“, 

П. Пикасо, 1939 

 Фиг. 2: Първообраз (M) и трансформирани 

изображения (1 и 2) 
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пренареждат частите по друг начин, до получаването на нови фантазни 

изображения с доминираща структурна форма. Децата могат да се запознаят с 

този способ нагледно чрез рисуване върху класната дъска, демонстрация върху 

блоков лист, разглеждат учебни рисунки. Възможно е и да се демонстрира 

способът, чрез използването на графични редактори, като се прилагат 

инструменти за осъществяване на процеса на създаване. В часовете свързани с 

моделиране децата лесно биха могли да създадат пластичен обект (образ) и в 

последствие да го разрежат на части и съответно да се преструктурира. Аналогът 

на традиционното моделиране е използването на 3D програми за генериране на 

изображения. Работният файл съдържа информация за създадените модели във 

виртуална среда, като тези данни са необходими на програмата да рендерира 

растерно изображение. Създаването на триизмерни модели на персонажи за 

компютърни игри, герои за анимации, чрез използване на 3D програми е широко 

използвано от художниците работещи в тази сфера. Приложението на тези 

възможности, за създаване на фантазни изображения в часовете по 

изобразително изкуство, би могло да се осъществи единствено под 

ръководството на учител с необходимите познания в областта.  

За създаване на 

изобразителни 

произведения (рисунка, 

апликация, пластика и 

пр.) на основа на 

детското въображение 

най-често използван 

способ е 

одухотворението, чрез 

него подрастващите 

създават образи като 

превръщат различни 

обекти (например: 

плодове, растения, животни, предмети и др.) в изображения на хора или 

животни. В творческия процес на базата на индивидуално „хрумване“ децата 

измислят шеговити, гротескни, необикновени образи, който използват за 

изграждане на тематични рисунки, комикси, илюстрации, фантазни сюжетни 

композиции. 

Чрез колажиране на изображения на отделни части от човек (очи, уста, нос, 

уши, ръце, крака и др.), върху рисунка на предмет примерно морков, може да се 

създаде един нов одухотворен образ. Изпълнението на тази задача може да се 

реализира ползотворно, чрез използването на инструменти за изрязване и 

трансформация в програмата Photoshop. Нейните възможности са практически 

неограничени, като експериментирането и работа с нея дават преимущество при 

комбинирането на отделните елементи за получаване на желания резултат. 

 Фиг. 3: Процес на създаване на 
одухотворен образ 
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Стилизацията в изобразителното изкуство е процес, при който схематично 

се опростява и обобщава формата на обекта, като в същото време се подчертават 

нейните специфични и характерни черти. 

Технологията на създаване на стилизирани 

изображения може да се проследи в 

няколко последователни етапа [фиг. 4], като 

всеки от тях може да се използва 

самостоятелно или комбинирано: 

 превръщане на триизмерната форма 

в двуизмерна; 

 премахване на детайли и 

обобщаване на формата чрез 

промяна на нейните очертания; 

 премахване на детайли в границите 

на формата; 

 добавяне на детайли, които не 

съществуват в природата, наблягане 

върху характерни отличителни 

белези на формата [5]. 

Чрез стилизацията като способ, в 

часовете по изобразително изкуство в 

прогимназиален етап е заложено 

подрастващите да създадат изображения 

свързани с декоративно-приложните 

изкуства и приложната графика. За създаване на стилизирани образи в часовете 

по изобразително изкуство най-удачно би било да се използват програми, 

специализирани за обработка на векторна графика (Illustrator и CorelDraw). 

Развитието на креативността на по-големите деца е пряко свързано с този способ.  

„Асоциациите се изразяват в способността на човешкото съзнание да 

свързва едно явление с друго и са връзката на елементите на съзнанието – 

възприятия, понятия и представи с други възприятия, понятия и представи“ 

[1:38]. Изобразителната дейност по асоциации най-често се извършва, чрез 

използване на различни стимули: музикални произведения, литературен текст, 

графично или цветно петно, сензорни (тактилни, звукови, движещи се и др.).  

Препоръчва се съдържанието на литературната творба да има символичен 

характер, за да предизвика образна представа у подрастващите. Основа за всяка 

една творческа дейност са детското въображение и вариативното мислене, които 

се развиват благоприятно, чрез използването на обекти като „стимул“ за 

създаване на реални или фантазни образи. 

Хиперболизацията е форма за преобразуване на представите, чрез 

преувеличаване на едни или други свойства или възможности на реалните 

обекти. Като способ за изграждането на фантазии образи се осъществява чрез 

увеличаване или намаляване на изобразяваните предмети и обекти (великани, 

джуджета), а също и с промяна на броя на частите на обекта или тяхното 

преместване (божества с много ръце, дракони с много глави). Възможно е и да се 

 Фиг. 4: Етапи на стилизация 
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промени размера само на конкретни части, за постигане на характерен образ. 

При изграждане на определена композиция (илюстрация на приказка) в 

програмите за компютърна графика чрез използването на инструменти за 

трансформация може лесно да се мащабират персонажите за постигане на 

крайната цел. Хиперболизацията се използва широко в литературата, също така и 

в много други сфери на изкуството, във фолклора, приказките за деца, 

фантастиката, графичния дизайн.  

Превръщане на познати обекти от действителността в други реални или 

фантазни изображение е познат като метаморфоза. При този процес образите се 

променят, преобразуват и превръщат в друг вид. Прилагането на този способ 

стимулира развитието на креативността на децата. С помощта на нагледни 

методи (онагледяване, рисуване на черната дъска, демонстрация и др.) учениците 

се запознават с особеностите на метаморфозата като процес, обхващащ създаване 

на поредица от изображения, които разкриват промяната на конкретния образ в 

развитие [1]. 

Процесът на обединяване на най-съществени признаци на група обекти в 

индивидуален образ се нарича типизация. При този способ се събират 

характеристиките на подобни обекти, явления, хора, принадлежащи към една и 

съща група, и се използват за създаване на уникален образ, който е израз на 

определена реалност [2]. 

Аглутинацията е един 

от най-старите и популярни 

похвати за изграждане на 

фантазни образи, познат и 

прилаган в цялата митология 

на древността (кентавър, 

сирена, сфинкс). Процесът, 

свързан със създаване на нов 

образ, чрез способа на 

аглутинация включва 

мислено отделяне на 

различни части, елементи на 

реално съществуващи 

предмети и обединяването им 

в нова структура, 

композиция. В 

изобразителната дейност, чрез използването на способа, децата получават 

необикновени образи не характерни за реалността – например русалки, феи, 

елфи, пегас, извънземни, супер герои. На фиг. 4 е показана детска рисунка на 

ученик от 5. клас от общообразователна паралелка, като задачата беше да се 

създаде фантазен образ от влечуго, бозайник и превозно средство, използвайки 

живописни техники. 

Прилагането на този способ чрез дигитални технологии позволява 

експериментиране, като се комбинират отделните части на първообраза и 

достигане на най-добри резултати. На фиг. 6 е демонстриран начинът и стъпките 

 Фиг. 5: Детска рисунка - „Фантазен образ“ 
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за създаване на нов образ от хамелеон, превозно средство и насекомо. В първия 

етап използваните модели се разчленяват на отделните им структурни елементи 

(глава, крака, гуми, крило, тяло, опашка). В случая използваните изображения са 

създадени от програма за векторна графика, което позволява лесното им 

разгрупиране и съответно преместване на частите на новите им позиции във 

втория етап на процеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В заключение може да се каже, че дигиталните технологии трансформират 

много от традиционните форми на изкуство, а навлизането им във визуалните 

изкуства е предпоставка за разширяването на сферата им на прилагане във все 

повече задачи в уроците по изобразително изкуство. Постоянният процес на 

развитие на технологиите и използването им в педагогическата практика 

увеличава обсега на възможностите за експериментиране, мотивация и 

активизиране на учениците, а с това и откриване на нови подходи и методи в 

обучението. Прилагането на способите за изграждане на творчески способности 

у подрастващите в прогимназиален етап чрез дигитални технологии е свързано с 

количеството придобити знания и умения в часовете по информационни 

технологии. Схематичността на процеса на създаване на проекти, уеднаквените 

функции на инструментите при различните графичните редактори, 

стандартизираните параметри и свойства на дигиталните изображения са 

основание за ползотворно използване на способите.  

 

 

 

 

 

 Фиг. 6: Етапи на създаване на нов образ чрез способа  

аглутинация. 
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ABSTRACT: Interest in the category of "life support" has long arisen. The terms 

"good", "wealth",  "level and quality of life", "life activity" and others gradually 

appeared in the works of economists. economics studies more the individual than the 

aggregate conditions for the intensification of social reproduction, taking into account 

the whole system of human life.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Условия за жизнено обезпечаване на населението – това едновременно е 

обективна и субективна съвкупност от фактори, които се отнасят към 

индивидуалната, груповата и обществената дейност на човека в процеса на 

определени социално-икономически отношения. 

Интересът към категорията «жизнено осигуряване на населението» 

възниква отдавна. В трудовете на икономистите постепенно се появяват 

термините «благо», «благосъстояние», «богатство», «ниво и качество на живот», 

«жизнена дейност» и др. Икономическата наука повече изучава отделните, а не 

съвкупните условия за интензификация на общественото възпроизводство, като 

се отчита цялата система от жизнената дейност на човека. 

Системата за жизнено обезпечаване по редица качествени признаци се 

различава от техническите, биологичните и другите възпроизводствени процеси, 

защото влизат в икономиката на възпроизводството ката цяло, включвайки 

удовлетворяването на разнообразните разумни потребности на хората. Те 

представляват собствена съвкупност от отрасли и производства, различни видове 

специализации на общественият труд, стоки и особености за функциониране на 

жизненото обезпечаване на населението. 

Жизненото обезпечаване на населението има своите специфични сфери – 

материална, социална и духовна, а също така възпроизводството на самия човек. 

Тези четири сфери на възпроизводството жизненото обезпечаване на 

населението в различните социално-икономически модели на общественото 

развитие, както и в отделните решения имат своите особености. 

Жизнено обезпечаване на населението – това е икономическа категория, 

която е характерна със съвкупността от количествени и качествени показатели, 

които са необходими за нормално ниво на достойния живот на населението. 
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За целите на механизма за държавно регулиране на икономическите 

условия за жизненото обезпечаване на населението всички макро- и 

микроикономически приоритети трябва да се оценяват според влиянието върху 

подобряването на условията за жизненото обезпечаване на хората, като се 

отчитат нарастващите им потребности. Към това е насочена икономическата 

функция на социалната защита на населението. 

Оценката на икономическите условия за жизненото   обезпечаване на 

потребностите на хората се разглежда, като се отчита социалният жизнен 

минимум, който предопределя комплекса от непосредствени човешки нужди. 

Към тях се отнасят: храна, дрехи, жилище, производствената и социална 

инфраструктура на човек и неговото семейство; запазване и възстановяване на 

здравето на човека и на неговото семейство, отдих и грижи; образование, 

развитието и усъвършенстването на личността и др. Стойностно социалният 

жизнен минимум значително превишава физиологическия. 

Икономическа функция на социалната работа – тази дейност на субектите 

на системата за социална защита на населението за формирането и рационалното 

разпределение на социално-икономическите ресурси, комплекс от условия, които 

обезпечават жизнената дейност на личността и семействата. 

Основната целева функция на преразпределението на брутния вътрешен 

продукт на държавата се състои в изравняване на икономическите различия за 

жизнено обезпечаване на по-благоприятни условия на болшинството от 

населението. 

Дейността на държавата за регулирането на разпределителните процеси се 

осъществява по три основни направления: 

 Част от получаваните от населението постъпления се намират в зависимост 

от резултатите от труда, но се отчита степента на удовлетвореност на 

жизнените потребности. 

  На първо място е размерът на потребностите, за чието удовлетворяване са 

насочени тези плащания: детски пособия, доплащане за специализирано 

лечение и др. 

  Изразява се под формата на стоки и услуги на законодателно определени 

категории от населението чрез съответните учреждения от 

непроизводствената сфера. 

Програмите за социално-икономическа поддръжка са призвани да смекчат 

различията в нивата на доходите, които се намират извън производствените 

процеси. Едно от основните направления в реализирането на икономическите 

функции на държавата се явяват социалното застраховане и пенсионното 

осигуряване. 

Принципи на икономиката в сферата на социалната работа – това са научно 

обосновани и проверени от практиката правила за формиране на икономическите 

фондове за поддържане на социално слабите слоеве и групи население, а също 

обективните положения във формите и методите на икономическата дейност на 

социалните служби. 

Явяващи се действащи в системата на обществените отношения, 

социалните институти социалната работа участва в тяхното регулиране, в 
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осъществяването на функциите, които обезпечават жизнената дейност както на 

отделния човек, така и обществото като цяло, като се основават на принципите за 

научност, обективност, историцизъм и гносеологичния подходи, хуманизма, 

законността, достъпността, активизирането и опората върху собствените сили, 

толерантност и др. 

Заедно с тези икономически отношения в обществото се регулират от 

специфични принципи. 

Принципът за социална справедливост се представя във вид на 

справедливост на цените на труда и доходите на производителя, приближаването 

на минималния размер за заплащане на труда спрямо жизненият минимум. 

В сферата на икономиката справедливостта се асоциира с два полюса 

«теория за богатството» – частна и обществена собственост. Тя се изразява в две 

форми. От една страна, това е пазарен механизъм за разпределение, а от друга – 

държавен механизъм за регулиране. 

Според принципа за обществена целесъобразност, контингентът от хората, 

които се поддържат от държавата трябва да е строго ограничен до онези, които 

обективно (напълно или частично) са лишни от способността да се трудът и да се 

самоосигуряват. Нарушаването на този принцип води до понижаване на 

трудовата мотивация и ръста на армията от зависими лица от социалните 

служби. 

Принципът за икономическа ефективност – отразява оптималното 

съотношение на обема социални разходи и размера на отчисленията за тяхното 

финансиране, които задължително са съотносими с всички макроикономически 

показатели: брутен вътрешен продукт, фондове за заплащане на труда, доходите 

на населението. Превишаването на оптималните величини за отчисления за 

социални нужди провокират понижаването ефективността на общественото 

производство. Освен това принципът за икономическата ефективност се състои 

от оптимално съотношение между социалните плащания и работните заплати. 

Размерът на социалните пособия не трябва да създава ситуации, където 

получаването на пособия е за предпочитане пред получаването на работна 

заплата. Спазването на този принцип изисква поставяне на крайната цел за 

социално благополучие на населението, разчет на икономическата ефективност 

за неговото скорошно постигане с максимална полза за обществото и индивида. 

Според принципа за приоритета на държавното начало в социалната 

защита на населението точно държавата е главният гарант за икономическото 

обезпечаване на достатъчно социално ниво на живота за онези, които не могат да 

направят това самостоятелно поради обективни причини. В повечето случаи 

средствата за социална защита са представени в две основни категории. 

1.Постоянно действащи ограничители, които не позволяват чрез пазарни 

ефекти да се постигнат социално опасни нива. За това държавата регулира 

минималното ниво на заплащане на труда, максималните ставки за данъците, 

гарантирания минимум за безплатно образование, медицинско обслужване и др. 

2.Мрежа от социални компенсации под формата на ползи, субсидии, 

безплатни или частично заплатени услуги за социално слаби, а също за 

стимулиране на благотворителната дейност. 
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Принципът за икономическа самостоятелност на местните органи на 

властта предполага разграничаване на икономическите пълномощия на субектите 

на местно ниво. 

Социалните плащания се гарантират в минимални размери, а всички 

плащания над минимума стават от местните фондове за социално застраховане, 

за да бъде населението на региона и неговата администрация да бъдат 

заинтересовани от развитието на икономиката на региона и на неговото само 

обезпечаване. 

Органите за местно самоуправление нямат право да влошават социалното 

положение на гражданите, които получават някакви придобивки и компенсации. 

Не е маловажно значението на тези икономически принципи, както 

принципа за трудовата мотивация при заплащането на труда, повишаването на 

качеството на живот, нарастването на потребностите и др. 

Изброените принципи са насочени към запазването на пропорциите за 

оптимално съотношение между сферите за производство и потребление. Според 

тези принципи действа механизъм за социална защита на населението, който се 

проявява под формата на социално-икономически методи в технологиите за 

социална поддръжка на населението. Тези принципи се реализират от 

социалните служби. 

Икономиката на учрежденията и предприятията от системата за социална 

защита на населението се регулира от държавата по системата «от горе надолу». 

Взаимните връзки между елементите на системата като икономически нейни 

субекти се подчиняват на принципите за планиране, централизма и частично 

домакинските разчети. На предприятията от системата за социална защита се 

препоръчват категориите, обслужвани, задължителният асортимент от услуги, 

обема от финансови, материални и други ресурси. 

Методи за икономическа дейност в сферата на социалната работа – това са 

начини за постигането на социалните цели върху основата на обективни 

икономически принципи. 

Икономическите методи на социалната работа – са важна част от 

механизма за социална поддръжка, защото от една страна, подбуждат личността 

към реализиране на своя потенциал от възможности и собствено обезпечаване, а 

от друга – оказват на човека, семейството, групата конкретна социално-

икономическа поддръжка в трудна житейска ситуация. 

Правилното използване на икономическите методи в технологиите за 

социална работа се определя от степента на тяхната ефективност, т.е. 

постигането на най-голям социален ефект за клиента и обществото при 

оптимални загуби на икономически средства. 

Към основните методи могат да бъдат отнесени следните: 

1.Въвеждане система от минимални социално-икономически гаранции – 

заложени в законите от задълженията на държавата, които са насочени към 

реализирането на конституционните права на гражданите: минимален размер за 

заплащане на труда, жизнен минимум и др. 

2.Индексация на доходите – пресмятане и изменение на паричните доходи 

на населението (заплати, пенсии, стипендии, пособия) с отчитане на динамиката 
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на пазарните цени. Индексацията е метод за социална защита на населението от 

инфлация и частично или напълно компенсират загубата на доходи от 

населението. С индексацията се поддържа покупателната способност на 

населението и средните реални доходи на хората. 

3.Компенсиране на разходите – плащания, които са призвани да 

компенсират настъпили загуби. Прилагат се в отделни периоди за запазване 

нивото на обезпечението  на пенсиите и пособията. Компенсациите се изплащат 

на различни социални групи от населението от органите на властта във връзка с 

очаквани или настъпили повишения на цените на потребителските стоки или 

цените на услугите. Освен това компенсациите може да бъдат обусловени от 

катастрофи от природен или антропогенен характер, загуби във връзка с 

раждането на дете, грижи за хора с увреждания. 

4.Система от придобивки – преимущества, допълнителни права, които се 

предоставят на определени категории граждани или отделни организации, 

региони и др. За целите на социалната защита се прилагат такива социално-

икономически методи като система от адресни грижи за отделни категории 

граждани, които се предоставят по решение на държавните органи. 

5.Система от пособия – парична помощ, която се оказва от държавата на 

лице в тежко икономическо положение. Пособията се заплащат на всяко дете от 

семейството, където средният доход не достига житейския минимум за страната; 

на лица, които са официално регистрирани като безработни; еднократни пособия 

при раждането на дете; ритуални пособия и др. 

Заплащането на пособия и придобивки трябва да бъде индивидуално 

адресно и се представя върху основата на принципите за обществена 

целесъобразност и икономическа ефективност – на онези, които не могат да се 

трудят и да живеят от доходите от своята дейност. 

Трябва да се осъзнае, че да се обезпечи социалната защитеност на цялото 

население е невъзможно. Световната практика показва, че никоя богата държава 

не може икономически да поддържа повече от 5-10% от своето население. Затова 

политиката на държавата трябва да е насочена към създаването на правни 

условия, които стимулират растежа на  производителите в замяна на 

разрешителния принцип за откриване желаещи  помощи според регистрационния 

принцип. 

При отнасянето на едни или други семейства, индивиди към категорията на 

получаващи пособия и придобивки е необходимо да се отчитат не само техните 

текущи парични нужди, но и икономическият потенциал, натрупан под формата 

на движимо и недвижимо имущество, сметките в банките и тъй наречения 

имуществен ценз – показател, който характеризира количеството имущество (в 

натурално или парично изражение), който принадлежи на дадено лице. 

Към методите за социално-икономическа поддръжка се отнасят оказване 

на еднократна натурална, в това число продуктова помощ, субсидии за 

заплащане на жилищно-комунални услуги и др. 

Можем да дадем определение на някои основни понятия и метода за 

икономическа поддръжка: 
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 Държавна социална помощ – предоставяне на малоимотни семейства или 

на самотни граждани за сметка на съответните бюджети на социални 

пособия, субсидии, компенсации, жизнено необходими стоки; 

 Социално плащане – безвъзмездно предоставяне на гражданите определена 

парична сума за сметка на съответния бюджет; 

 Субсидия – заплащане с целево предназначение, предоставени на 

гражданите материални блага и оказване на услуги; 

 Компенсация – доплащане на гражданите за направени от тях разходи, 

които са установени от законодателството. 

Държавната социална помощ  се отпуска с решение на органа за социална 

защита на населението по местоживеене или според местопребиваването на 

субекта на помощта. Оказваната помощ се отпуска след представено заявление в 

писмена форма, в което заявителите дават сведения за състава на семейството си, 

доходите, принадлежащото му и на неговото семейство имущество като негова 

собственост. Предоставените от заявителя сведения могат да бъдат потвърдени 

или опровергани посредством допълнителна проверка (проверка от вещо лице), 

която се прави от органа за социална защита на населението самостоятелно. В 

случай предоставяне на неверни сведения от заявителя помощта му се отказва. 

В условията на пазарна икономика и гражданско общество ролята на 

държавата се проявява в това, че тя взема върху себе си отговорността за 

обезпечаване на социалната поддръжка  на отделни социални групи и слоеве на 

населението. В същото време формирането на социалната държава е тясно 

свързано с развитието на системите за социалното партньорство, което е 

способно значително да разтовари държавата от много социални функции. 

Развива се корпоративно социална защита (социалната защита за членовете на 

корпорациите)под формата на несвързани с държавата социални фондове за 

целите на допълнителното пенсионно обезпечаване и медицинско застраховане. 
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ABSTRACT: The topic of communication is very broad, as it includes a detailed 

implementation of both quantitative and qualitative analysis of the content of public 

communication in Bulgarian institutions and organizations. Moreover, the message 

must be analyzed as a whole and break through the prism of organizational identity. It 

is needed to be analyzed the internal and external target groups individually, 

depending on the type of communication, target groups, institutions, organizations, 

companies, etc. 
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Същност на комуникацията в организацията 

 

В голямата си част във взаимоотношенията на една образователна, 

културна, социална или частна фирма от особена важност са междуличностните 

отношения и поведението на мениджъри, директори, управители, търговци, 

предприемачи, бизнесмени, посредници или групи хора в съответната 

организацията. Междуличностните отношения, както и поведенията, са 

достатъчно сложни сами по себе си. Начинът на комуникация е особено важен, 

тъй като зависи от подхода, конкретната ситуация - чрез речеви диалог и/или 

трансформиран в потока на информация, представена чрез изразителност и във 

вид на възпроизведен разговор или предаване на гледна точка или съобщение, 

начинът, по който се поднася информацията, пресъздава определено поведение 

на индивида или група хора с интонация. Наталия Витанова в свое изследване 

посочва актуалното състояние на XXI век., а именно „...изводът е, че 

съвременното образование няма нужда от реформи, то има нужда от 

революционна промяна 35” [8, с.1057 – 1090]. Друг изследовател Марин Паунов 

твърди, че „комуникацията може да се определи като трансфер на информация от 

един човек към друг 36” [8, c.198]. Когато се засяга темата за трансфера и 

промяната, която може да е И глобална (като информацията), нека да започнем 

на първо време със същността и самата история на терминологичното значение 

на думата „комуникация“. 

Същност и история на комуникацията 
 

                                                           
35 Витанова, Наталия., Образование на бъдещето,  Сп. „Педагогика“, книжка 8/2019, година, XCI, Годишно 
съдържание на сп. „Педагогика“, 2019 г., с.1057 – 1090. 
36 Паунов, Марин., Организационно поведение, Издателска къща „СИЕЛА”, София, 1998, стр.198 

https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-4/sp-pedagogika-knizhka-8-2019-godina-xci/
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Към момента има многобройни тълкувания и разнообразни тълковни 

речници 37, както в онлайн пространството, така и на книжния пазар.  В нашето 

полезрение попада и терминът “комуникация”. Този термин „комуникация” е 

широко употребяван както в образователната, научната и бизнес сфера, така и в 

хуманитарните и социалните науки, като цяло комуникацията е много важна. Да 

насочим вниманието си към произхода на термина „комуникация”, които 

произлиза от латинското „communication” и означава „споделяне”, „съобщаване”, 

„разделяне”, „предаване”. „Sermo” е съществителното име от латинската дума и 

от своя страна, означава „разговор”, „беседа”, „диалог”; „изказването”, „говор”, 

„наречие”. Тук можем  смело да насочим вниманието си към термина от 

реториката „Сommunication”, като същевременно се обозначава с нечия фигура 

(човек), с която говорещият в комуникационната ситуация се обръща към 

слушателите си и като ги приканва да вземат участие в обсъждането на 

съответния въпрос или казус. 

Роля и значение на комуникациите в съвременния образователен и бизнес 

свят 

 

В съвременния бизнес свят е от особено значение да се намери нов, 

правилен начин за общуване и разбиране между хората, партньорствата и 

организациите (компании, холдинги, частни фирми, държавни или образователни 

или социални звена и институции). В тези случаи способността за доброто 

познаване на безмълвната комуникация и знаковото многообразие в съвременния 

глобален бизнес свят е от особена важност. Мениджъри, директори, управители, 

търговци, предприемачи, бизнесмени, посредници попадат в комфортни и 

некомфортни ситуации и започват да осмислят и разбират неограничените 

възможности, които дават мимиките, жестовете, усмивките, погледите, 

походките и позите на тялото на адресата или адресанта.  

Според Светлозар Вацов „....главната задача на образованието става 

подготовката на компетентни специалисти, т.е. на хора със знания за различните 

страни на живота, с навици за творческо боравене с интелектуалния и 

професионалния инструментариум, със способности за взаимодействие с други 

хора в различни ситуации с цел постигане на конструктивно взаимодействие с 

тях38. Невербалната комуникация се осъществява чрез общуване без думи, само с 

помощта на гримаси, телесни движения (жестове – движение в различни посоки 

на глава, раздвижване на рамене, жестомимично движение на ръце) или 

посочване на обекти или фигури в пространството. Това е много показателно, 

дава показност или тип метод, определящ готовността за преговаряне или 

съответно другата крайност за нежелание да се контактува с дадения човек или 

група хора от другата страна. Езикът на тялото ни посочва и издава много 

(независимо дали сме експерти или обикновени хора от обществото), като ни 

показва или издава много за често реалните чувства, настроения и съответно 

                                                           
37 Енциклопедичен социологически речник. (1995)./под общ. изд. АКАДЕМИК ОЛ РАН Г. В. Осипова. М., с. 

303 
38 Вацов, Светлозар., В центъра на образователната парадигма на XXI век, Сп. „Педагогика“, книжка 8/2019, 

година, XCI, Годишно съдържание на сп. „Педагогика“, 2019 г., с. 1114 – 1131. 

https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-4/sp-pedagogika-knizhka-8-2019-godina-xci/
https://pedagogy.azbuki.bg/pedagogics/pedagogyarticle/pedagogyarticle2016-4/sp-pedagogika-knizhka-8-2019-godina-xci/
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намеренията и интересите на отсрещната страна, независимо че по вербален път 

се изразяват чувства устно (чрез изразяване на думи, говоримо „устно”). 

Според Николина Георгиева 39 „комуникацията“ е вид дейност, съвкупност 

от знания и умения.  Много важна част от нея е обменът на информация между 

два индивида и/или група хора на противоположни организации, като се 

характеризират преди всичко чертите на бизнес комуникацията. 

„Характерни черти на комуникациите са: 

 Символичност – създаването, предаването и приемането и използването 

на комуникацията се осъществява чрез символи. Символът на комуникацията  са 

думи, цифри, език, хора, предмети, цветове и действия и те са еднакво 

разбираеми и за изпращача, и за получателя на съобщението; 

 Субективност – комуникацията и символите в нея отразяват собствения 

опит, знания, умения, характерните белези на личността, която комуникира; 

 Реципрочност – (взаимност, съотносителност) – комуникацията не е 

само изпращане на съобщение, но приемане и използване на това съобщение; 

 Договореност – страните в комуникацията трябва да уточнят и усвоят 

своя обща система за кодиране и декодиране на символите, които използват; 

 Комуникацията е вид култура – тя изгражда поведения, норми, етика в 

отношенията, известни принципи и умения за работа и начин на живот;  

 Има свои равнища – вътрешноличностно, междуличностно, групово и 

организационно равнище” [2, с. 15]. 

Човешкото общуване е много специфична форма на общуване и включва 

три основни и реципрочни страни на общуване: комуникативна, интерактивна и 

перцептивна (виж. Фигура № 

1).  

 

 

 

 

 

 

 

Фигура № 1. Страни на общуване 

 

Страните на общуване в живота не могат да се разглеждат изолирано едни 

от други, както при вербалната и невербалната комуникация, а така също и 

комуникирането помежду им. Ефективните бизнес комуникации изискват да се 

управляват трезво и умело, но не само чрез вербални съобщения, а и чрез 

невербални. „Според Л. Десев 40„Нравствените чувства са висши, социални 

чувства, които възникват и се развиват в процеса на общуването и нравствената 

дейност. В тях се изразява отношението на човека към другите хора и техните 

                                                           
39 Георгиева, Н., Бизнес комуникации, Издателска къща: Стено, Варна, 2009, с.15 

 
40Дронзина, Т., (1999): Разрешаване на конфликти – тенденции и инструмент. София. Изд. Фондация 

"Европартньори 2000" 
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общности, към човешките отношения, обществото и собствените обществени 

задължения“ [4, с.321]. Навярно един от най-често срещаните източници на 

комуникацията е дълбокото различие в нравствените оценки за постиженията им, 

които дават директори и учители, учениците и родителите на едни и същи 

явления” [7, c. 133].41 

В анкетно проучване42 на въпроса „Какво са за Вас комуникациите днес?”, 

полученият резултат е следният (виж. Таблица № 1). 

 

„Какво са за Вас комуникациите днес?” 

Посочен

и 

отговор

и 

Ефектив

ност 

Необходи

мост 

Съдейс

твие 

Онлайн 

присъст

вие 

Бърз

а 

реакц

ия 

Защ

ита 

Обмен 

на 

информ

ация 

Обра

тна 

връзк

а 

Отбеля

зани 

отговор

и 

63% 93% 24% 19% 72% 8% 81% 33% 

 

Посочените процентни съотношения в Таблица 

№ 1 са достатъчно красноречиви. В теоретичен и 

практически план най-добрият начин за управление в 

образователната институция, и/или съответното 

предприятие, е правилно използваната комуникация с  

партньора. Чрез комуникирането всъщност ние 

осъществяваме управлението на образователната 

институция или бизнеса с тяхната стабилност, предаваме важна информация, 

получаваме обратна връзка и ако се наложи, съответните действия се 

предприемат. 

                                                           
41 Неделчева, Пл., Директорът и функциите му за предотвратяване на конфликти в център за подкрепа за 

личностно развитие, http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/17._Plamena_Nedelcheva_1.pdf 
42 В анкетно проучване взеха участие образователни институции (училища, детски градини, ЦПЛР и ЦСОП), 

както и малкият и среден бизнес от страната. Проучването се осъществи през месец април 2022 г. 
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На следния въпрос: Какво 

можем да кажем още за 

комуникациите и какво 

включват те? Ще посочим 

отговорите от анкетното 

проучване43 и изследователското 

проучване на  Милка 

Бакърджиева44, която описва 

подробно всички влияещи 

фактори, и самите процедури по 

изпълнението им по 

комуникирането или 

бизнескомуникиране. В процеса 

на комуникиране и в съответствие 

с деловия живот се определя 

обема на „информация, чувства, 

мнения, съждения и т.н. Но чрез това определяне на информация се намалява 

степента на неопределеност на различните ситуации, като, разглеждана като 

способност за влияние чрез разпореждане с разполагаемите ресурси, не може да 

се реализира пълноценно без умението на ръководителите да комуникират 

помежду си и със своите подчинени. 

 Хенри Минцбърг представя модел, в които всеки ръководител изпълнява 

няколко вида  роли, в случая 10: лидер, връзка, фигурант, наблюдател, 

разпространител, говорител, предприемач, разпоредител, разпределител на 

ресурси и посредник. Всички тези роли той обединява в три основни групи: 

междуличностни, информационни и роли. В процеса на изпълнение всичките по-

горе изброени роли са свързани с вземането на решения и изисква добри 

комуникативни умения. В доклади45 от Европейския съюз и други изследвания в 

онлайн пространството се препокриват относно следния резултат: 73 % от 

американските, 63 % от английските и 85 % от японските мениджъри посочват 

неефективните комуникации като основна причина за неуспеха на съответните 

ръководени от тях организации според този модел на Минцбърг” [1, с. 216]. 

Множество изисквания са необходими на ръководителите, за да е ефективна 

работата им в образователната институция (виж. Таблица № 2) или друг вид 

организация. 

 

 

 

 

 

                                                           
43 В анкетното проучване взеха участие директори на образователни институции и управители от малкия и 

среден бизнес от страната. 
44 Бакърджиева, Милка.,  Бизнескомуникиране, АИ "Ценов", Свищов, 2007, с.216. 
45 „Доклад относно модернизирането на образованието в ЕС”, последно посещение на 10.01.2022 г., 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0173_BG.html 

https://knizhen-pazar.net/books/search?in=author&q=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://knizhen-pazar.net/books/search?in=author&q=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://knizhen-pazar.net/books/search?in=author&q=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0
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Таблица № 2. Изисквания към мениджмънта за ефективност 

 

Какви са изискванията от мениджмънта, за да е ефективен  

всеки ръководител следното? 

 Да е усвоил и знае  принципите на деловото комуникиране; 

 Да знае как и кога да ги прилага в деловото комуникиране; 

 Да има желание или да благоволи да ги прилага в деловото комуникиране; 

 Да умее или да е способен да прилага принципите на деловото 

комуникиране. 

 

Изложеното по-горе показва нуждата от изучаване на деловото 

комуникиране, не само като теория, но и приложено и в практиката и/или 

нагледно в бизнес комуникацията. Ето защо, както  Пиер Карден 46казва „Добре 

поддържаният външен вид, грамотната реч и възпитанието – ето тези неща 

винаги ще бъдат обвързани с модата”. За заемането на обществена позиция, в 

държавния сектор или в бизнес сферата от особена важност са външният вид, 

грамотната реч и възпитанието на себеседниците. Това води до успех на 

институциите и/или организациите, с бъдещи реализации и партньорства.  

 

Основни видове и техники на общуване 

Предаването на  информация от едно лице на друго се осъществява с 

помощта на поток от редица средства, посочени във Фигура № 2, като най-

масово използваните комуникативни средства са следните: Пряка комуникация – 

диалог (устната, лична или по телефона) и непряка комуникация (писмената 

комуникация -чрез речта, жестовете и кореспонденцията (електронната поща (e-

mail), стандартна с хартиени писма в плик или масовия обмен на информация в 

електронната или дигитални среда ).  

Фигура № 3. Поток на комуникационни средства 

 

Голям е списъкът с онлайн информационните и комуникационните методи 

и средства за комуникация. С всеки изминал ден, час, минута или секунда, 

                                                           
46 https://brato.bg/71154-10-mydri-misli-na-pier-cardin-karden/ 

https://knizhen-pazar.net/products/books/2324795-bizneskomunikirane
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глобалните индустрии печелят от този вид комуникация, който е и предпочитан 

от милиони хора и нации по земята, като същевременно всеки ги употребява с 

различна цел. Най-различни видове комуникационни услуги може да прибавим 

към списъка също на непряката комуникация: Skype, Facebook, Viber, АБВ Поща, 

Hangouts, Messenger, Zoom, Instagram, Meet, LinkedIn и много други. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При този процес, едно от най-големите преимущества, както на имейла, 

така и на други комуникативни услуги, изброени по-горе е възможността да 

бъдат прикачвани и други  електронни файлове. Преди години, всички текстови 

файлове, чертежи, писма, покани,  схеми за онагледяване и разни видове 

електронни файлове трябваше да бъдат отпечатвани и изпращани по пощата или 

факса. Днес всички тези услуги могат да се извършат само с едно кликване на 

мишката. По този начин успешно можем да си спестим време и похарчването на 

излишни пари, като прикачваме тези файлове и те пристигат само след един миг. 

Неоспорим факт е, че интернет (онлайн пространството) заема голяма роля 

като  социо- психокултурен феномен в съвременната човешка пряка и непряка 

комуникация. Изградените налични мрежи променят коренно представата за 

речевото комуникационно общуване и по този начин слагат отпечатък и върху 

обществените потребности, личностните предпочитания във всяка сфера от 

образователен до икономически план и техните приоритети по-важност и 

следователно нагласи и предпочитания.  

Високата скорост на предаване на информацията на доставчици, браузери 

или сървъри, с която огромният брой потребители (от малки до големи), както и 

комуникативните и информационните възможности, които предоставя в 

интернет пространството, са вече фактори, които влияят върху социокултурния 

контекст на обучението на родния език или друг говорен език. В случая се 

акцентира върху правоговора и изразителната реч и 

прибягването към следващата необходимост, което е от 

осъзнато и контролирано управление на 

информационните потоци, бликащи в глобалния свят, 

като дигиталните и аналогови, така и лични и не лични 

комуникационни стратегии в бизнес средата.  

Речта като основно комуникативно средство 
Умението да се говори добре е ключово 

комуникативно умение за всеки човек. С тези си 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fbg%2Fillustrations%2Ffacebook-%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B0-%25D0%25BC%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25B0-770688%2F&psig=AOvVaw20l8580uSlvF7sKHgaQdxu&ust=1640646025026000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjW97rtyIL1AhWQ7rsIHSSkA1gQr4kDegUIARC1AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Fsearch%2Fviber%2Blogo&psig=AOvVaw2VoNZtHcHgoe-97JWwZh8b&ust=1640646148095000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjCuJKoyYL1AhXDyrsIHRGNDecQr4kDegUIARD7AQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmail.abv.bg%2F&psig=AOvVaw3sn_hHSxJb5JC-e3N4IDQR&ust=1640646285306000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj4k8npyYL1AhWpgv0HHUnsDXIQr4kDegUIARCtAQ
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.talk&hl=bg&gl=US
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pngegg.com%2Fbg%2Fpng-zcpyl&psig=AOvVaw2xqoIFVjd_uvFS8qxyk68h&ust=1640646697335000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwj7sIWuy4L1AhWOh_0HHUhEAlcQr4kDegUIARCzAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbg.wizcase.com%2Fdownload%2Fzoom%2F&psig=AOvVaw2TZbEazDn930dITPdd_0tt&ust=1640646849519000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiygM72y4L1AhXS57sIHQz_CnEQr4kDegUIARCrAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbg.crazypng.com%2F579.html&psig=AOvVaw3C1M6Ns5PGTF4S9Kzn0-1l&ust=1640647026138000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjN9unKzIL1AhXQhv0HHSc4A14Qr4kDegUIARDaAQ
https://meet.google.com/
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbg.m.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%3ALinkedIn_Logo_2013.svg&psig=AOvVaw14meFKlXImJjWh_wdF0WFG&ust=1640680509739000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwjg4IapyYP1AhVVwLsIHfoTBS8Qr4kDegUIARCbAQ
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(комуникативни) умения той може да установява и поддържа различни контакти 

с хората от различни професионални, икономически, социални, образователни, 

културни и други сфери и групи. У всеки човек е заложена възможността да 

говори по-биологически път. Но как да говори човек добре или зле, изцяло 

зависи от него. Целта е със своята реч е да доставя удоволствие с речта си и на 

другите; да постига чрез речта си целите, които си е поставил; да решава с 

помощта на речта си текущите въпроси и проблеми. 

 

Особености, предназначение и роля на речта в комуникирането 

Езикът е масовото средство за комуникиране, както в нашата държава, така 

и по света и възникването на човешкото взаимоотношения при общуването в 

обществото. Речевата комуникация е много важна при възпроизвеждане на 

съответния език. Чрез усвояване на съответния език и обогатяването и 

усъвършенстването на комуникирането между членовете на обществото и на 

отделни негови професионални, икономически, социални, образователни, 

културни и други групи. Езиковият диалог между хората се осъществява и чрез 

използване на символи, отразяващи представите на хората за конкретни неща в 

живота.  

За всеки един индивид ролята на речта е уникално, удивително и 

универсално средство. Колкото по-добре тя е развита, толкова по-ефикасни са 

тези човешките взаимоотношения. С тях се създава и поддържа полезни и 

приятни отношения между хората от обикновен до делови разговор. Чрез речта 

човекът излиза от животинското стадо и формира човешкото общество. 

По отношение на речевото общуване в бизнеса – комуникирането и ролята 

на речта са основно средство за общуване с типичен характер чрез речевата 

ситуация. Практическо осъществяване на речта изпълнява следните основни 

функции: изразни; информационно – познавателни; апелативни; мотивационно - 

стимулиращи и регулативни функции. Основна характеристики на речевото 

взаимодействие между реципиентите е речевият устен контакт с основна цел на 

размяна на определен вид информация. Речевата комуникация между двама или 

повече събеседници се осъществява чрез размяна на информация под формата на 

разговор или изказване. Осъществява се чрез говорене на адресанта, а съответно 

и адресатът след изслушване и получаване на съответната информация може да 

предприеме съответните мерки и действия. Чрез репродуктивното речево 

взаимодействие се създава нов вид продукт, като речево съобщение или 

изказване, с размяна на достоверна и полезна информация. 

Функциите на речта имат и различна значимост в отделните образователни 

сфери или бизнес средите, в зависимост от условията и различните 

комуникативни ситуации или цели. Бизнесите трябва перфектно да се познават 

или добре да се реализират от комуникантите47, като се аранжират или поднасят 

по най-подходящ начин, но в тези случаи да не се игнорира или да се подценява 

нито една от ситуациите. 

                                                           
47 *Комуниканти - Събеседниците се наричат комуниканти в процеса на речевия диалог или разговора. 
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От особена важност е т.нар. фирмена култура – начинът по който хората в 

едно  предприятие или институция комуникират. Фирмената култура е 

съвкупността от начини и принципи на сътрудничество и ръководство, които са 

станали традиция. Тя определя как се изпълняват деловите задачи, какви са 

отношенията между колеги, началници и подчинени, начинът на общуване и как 

протичат информационните потоци и пътищата за намиране на решения.  

Във всяка една сфера -  от образователната до фирмената, 

комункацията  се изразява въз основа на: 

 Изразяване като самосъзнание в общуването или производствен 

климат,; 

 Въз основа на норми на общуване, език, морал или традиция; 

 Норми или ценности в общуването или определени като „правила на 

играта”; 

 Общи картини и символи или еднакъв начин на изразяване. 

               

Ще посочим образователната и фирмената култура, която говори 

много за: 

 Жизненоспособността на образователната институцията или 

предприятието; 

 Неговата динамичност и бърз растеж на постижения; 

 Готовност за иновации в съответната организация; 

 Целенасоченост и целеполагане на усилия в организацията; 

 Креативност и готовност да въвежда нови идеи; 

 Готовност да приеме нови техники, технологии и инструменти  за 

управление; 

 Способността на сътрудниците в предприятието да разрешават 

конфликти в зародиш и проблеми. 

В случаите, когато сътрудниците не са съгласни с установената 

образователна или фирмена култура,  възникват следните специфични 

ситуации: 

 Конфликтите не се разрешават по правилните методи и превенции за 

тяхното разрешаване; 

 Постиженията не се признават; 

 Моралната подкрепата при трудности не е достатъчна само; 

 Попадане в случаи на несправедливо отношение в различни ситуации; 

 Недоволство на потребителя или клиентите. 

Доста често се получава така, че „…в стремежа си за по-добра изява, за 

по-пълно личностно удовлетворение ние се сблъскваме с мнения, различни от 

нашето, същевременно с хора, с които влизаме в конфликт, за да защитим 

нашите цели или целите на организацията, в която работим”[6, с. 155]. За целта 

трябва умело да говорим и правилно да се изразяваме, за да не нараним или 

погрешно да си помисли какво отсрещната страна при провеждане на диалога. 
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Правила и изисквания към речта на комуникантите 

Нужни ли са правила и определени изисквания към говорната реч. 

Отговорът е един, и той е „ДА”! В голяма степен  значим е този проблем по 

отношение на правилата и изискванията. Говоренето и правилното изразяване е 

много важен процес при изискванията към речта при комуникиращите, като в 

голяма степен той е психологически или физиологически. Съществуват или 

настъпват с течение на времето говорни дефекти и се проявяват видимо и 

слухово при комуникацията между един или двама човека или група хора. Има 

множество говорни дефекти и те биват: гъгнене, съскане, ротацизъм, капацизъм  

и др. 

Не са масово явление тези дефекти и не се проявяват при голяма част от 

комуникантите в личен или бизнес план. Но значителна част от комуникантите 

допускат редица и различни по същество слабости и грешки в своята реч и те не 

са нарочно. Ако не се обърне внимание своевременно, ще има патосни 

последствия спрямо компании, холдинги, частни фирми, държавни институции, 

като и образователни или социални звена в държавата. 

 

Съдържателни изисквания и правила към речта 

 

В голяма степен коефициентът на полезно  действие спрямо речта на 

себеседниците, комуникантите или партньорите се определя спрямо 

изискванията и най-вече от правилата към речта: спазването на редица 

съдържателни изисквания и правила по отношение на: мисловност и логичност 

на речта, богатството на речта, жаргони изрази, диалектни особености от 

различните краища на страната, аристократизъм и финес на речта. 

Според изследване на Снежанка Георгиева48 „Компетентностите модели 

на родноезиково обучение в България закономерно се свързват с използване на 

възможностите на разнообразни типове мислене, и особено – на критическото и 

творческото мислене” [3, с. 1]. „…Това означава компетентностното, личностно 

ориентираното родноезиково образование да се реализира в зависимост от 

потребностите на обучавания индивид да мисли и да действа рефлексивно. 

Означава обучаваният да е подготвен, 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” [3, с. 2].  

Българският език е много богат и не отстъпва по богатство на други 

европейски езици и култури, както в Европа, така и в други напреднали страни 

по света. Богатството на речта на себеседниците, комуникантите или 

партньорите се определя от запаса на речниковия фонд и състав на думи, изрази, 

понятията, термините и правилното структуриране на изреченията им. 

                                                           
48 Снежанка Георгиева, Съдържателно-технически модели на работа с пробери в образование на български език 

според учители и ученици” гледна точка, с.58-59. 
http://sociobrains.com/MANUAL_DIR/SocioBrains/Issue%2072,%20August%202020/8_%20Snezhanka%20Georgiev

a,%20Murvet%20Ebazerova.pdf 
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По-какви качества можем да определим, че е високо интелектуално ниво 

на комуникацията? Как става обогатяването на своята реч? Обогатяването на 

своята реч се осъществява чрез използване на редица синоними, хиперболи, 

метафори, аналогии или други езикови средства. 

Същността на езика е много важен елемент, тъй като се има предвид, че 

се възприема като огледало на културата на самия индивид или група индивиди. 

Образованието играе много важна роля при преговорите, както в бизнес 

комуникацията с различни мениджъри, лидери и директори, така с техните 

посредници или комуниканти. Работата на терен изисква от преговарящите да 

имат както елементарни културни обноски и поведение, така и специфични 

политически познания в съответната сфера. Но да не забравяме един много 

дребен и незабележим детайл, който описва Акеми Танака49, че „краткосрочните 

решения може да ни направят слепи за техните дългосрочни последици. Пред нас 

няма друг избор, освен да започнем да мислим дългосрочно” [9, с.191]. В този 

ред на мисли, трябва рационално да претеглим везната и да преценим правилно 

своето решение в съответната ситуация. В сферата на социалните 

взаимодействия се определя или посочва ролята, която хората заемат или играят 

в съответни определени позиции в обществото или на работното си място, като 

изтъкват своята власт и отговорност в съответната институция или организация. 

В заключение може да идентифицираме, че 

комуникацията е важна за всяка една институция или 

организация, независимо дали е образователна, социална или 

частна фирма. Важно е да се разберат целите на съответната 

институция или организацията и каква е ролята на всеки един 

индивид или група хора, за да се постигнат в определената 

ситуация точните и определени цели. Идеята е да се допринесе 

множество от нови знания и/или иновативна техника, като информация, за да се 

вземат правилните и адекватни решения, за да се получи един сполучлив и 

пробивен растеж в съответната сфера. Но и не на последно място е главната роля 

на мениджъри, директори, управители, търговци, предприемачи, бизнесмени, 

посредници, които попадат в следните решаващи за прогреса на институциите 

ситуации. А това се получава, като препоръчват или получават препоръки или 

насочващи инструкции за реализиране на по-прогресивни идеи и методи в 

различните сфери, чрез единствения метод, познат и ефективен, като форма на 

човечеството, и това е единствено комуникацията. Тази форма на комуникиране 

е естествен признак на двупосочност. Можем да отбележим, че успешните 

институции и/или организации (в бизнес план) осигуряват различни методи и 

похвати относно комуникационните канали. Относно тези комуникационни 

канали с напредването на света и динамичните времена в които живеем, и 

скоротечните, заливащи пазара най-различни технологии, които се използват 

както от мениджърите, за да комуникират отгоре надолу, така и от служителите, 

за да допринесат със своите идеи отдолу нагоре по веригата. По този начин 

                                                           
49 Такана, Акеми., Силата на чова, Издателска къща „СИЕЛА”, София, 2021, с. 191. 
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институциите и/или организацията извличат полза в широк диапазон от знания и 

опит, но комуникацията е съществен признак за съществуването и развитието на 

която и да е по света организация. 
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РАЗВИТИЕ НА СВЪРЗАНАТА РЕЧ В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ  

(от раждането до 7-годишна възраст) 

 

Ралица П. Георгиева 

 

DEVELOPMENT OF RELATED SPEECH IN EARLY CHILDHOOD  

(from birth to 7 years of age) 

 

Ralica  P. Georgieva 

  

 

ABSTRACT: Related speech is the main thing that distinguishes man from 

animals. Thanks to it, the connection between individuals is realized and the existence 

of human societies is ensured. Mastering the skill of connected speech is the main skill 

that a person must learn, because it is the basis for his overall development at all 

stages of life, starting from an early age. 

 

KEY WORDS: related speech, development, child, early age. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Свързаната реч е основното нещо, което отличава човека от животните. 

Благодарение на нея се осъществява връзката между отделните индивиди и се 

осигурява съществуването на човешките общества.  

Относно същността на понятието свързана реч няма единно определение. 

Най-общо могат да се откроят няколко аспекта, свързани с въпроса „Какво 

представлява свързаната реч?“. На първо място това е вид речева дейност, която 

е единство от  слушане и говорене и посредством която се осъществява устното 

общуване. Свързаната реч е смислово цяло, изразяващо определени чувства, 

желания, мисли. Тя е средство, чрез което се постига взаимно общуване между 

хората. Овладяването на умението за свързана реч е главното умение, което 

човек трябва да усвои, защото това е основата за цялостното му развитие през 

всички етапи от живота, започвайки от най ранна възраст. 

Речта по своите форми може условно да се класифицира като външна и 

вътрешна. Вътрешна страна на речта е нейната смислова, семантична страна и не 

служи за общуване с околните. Тя е форма на вътрешната работа на мисълта и е 

достъпна само за съответния индивид , който я генерира. Външната реч, от друга 

страна, е звучащата част на речта. Чрез нея се осъществява общуването. Тя бива 

писмена и устна. Външната реч е основната форма на речта, чрез която се 

проявява свързаната реч. 

 

Свързаната реч може да бъде: 

- ситуативна - това е най-ранната форма на свързана реч при децата. 

Ситуативният характер на речта се изразява в това, че ранната свързана реч 
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при децата е свързана изцяло с практическата им дейност и с това, което се 

случва тук и сега [4]. 

- контекстна – по-сложна форма на речта, която е свързана със събития от 

миналото, с бъдещи действия, които детето ще извърши. Чрез нея децата 

описват предмети, които не могат да наблюдават в момента на изказването. 

Сложността на контекстната реч се състои в това, че децата не могат да 

разчитат на нагледни средства, а трябва да построят своето изказване, 

опирайки се само на езиковите средства [1], [4].                       

- продуктивна и репродуктивна – и двата вида се използват активно в 

обучението и ежедневието, като те взаимно се допълват и дават 

възможност за пълноценно общуване [1], [4]. 

- спонтанна – децата реагират спонтанно и изказват това, което искат без 

предварителна подготовка. Речевата активност е провокирана от 

конкретната ситуация, в която се осъществява общуването [4]. 

- подготвена – децата изпълняват зададена дидактическа задача, което 

изисква използването на езиков материал (лексикален и граматичен) и 

правилно структуриране на изказването [1]. 

 

Основните видове свързана реч, чрез които се осъществява общуването, 

биват диалогична и монологична.  

Диалогичната реч е по-лесна за усвояване и съответно предхожда 

развитието на монологичната, но двете са неразривно свързани. При 

диалогичната реч има двама или повече участници и се изискват умения за 

слушане и за говерене. Трябва да се следят мислите на събеседника, да може да 

се отговаря адекватно, да се задават въпроси, да се отстояват мнения, без да се 

обижда събеседникът. В предучилищна възраст диалогичната реч има две 

основни форми, чрез които се осъществява - разговор и беседа. Развитието на 

диалогичната реч е от изключителна важност, защото тя е необходима в 

ежедневното общуване и е основа за развитието на монологичната реч  [1], [4]. 

Монологичната реч по своята същност е умението в разгърната форма, 

свързано и последователно да се излагат мисли. Тя има голяма значение, както за 

общото психично развитие на детето, така и за неговото социално развитие и 

израстване. При формирането на монологична реч децата се учат да разказват и 

да преразказват. Чрез монологичната реч децата показват своите знания и 

съответно получават оценка за тях [1]. 

Развитието на свързаната реч става постепенно от по-простите към по-

сложните и по-висшите форми и е свързано с постепенното усложняване на 

дейността на детето и на формите на общуване с околните. Появата и развитието 

на функциите и  формите на свързаната реч става паралелно с развитието на 

мисленето [1]. 

При формирането на свързаната реч в ранната детска възраст могат да се 

откроят условно два големи периода: от раждането до края на втората година и 

от три до седемгодишна възраст.  

През първия период се обособяват няколко по-малки периода, които се 

характеризират с различни моменти от развитието на свързаната реч: 
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1.Етап на звукопроизнасянето: характеризира се с появата на първите 

гласови реакции, които постепенно преминават във все по-ясни и по-

диференцирани звукове на речта и в продължително  гукане. Този етап 

продължава според някой автори през първите три месеца от живота на детето 

[1], а според други автори този период продължава от втория до петия месец на 

детето [2]. 

2. Етап на произнасянето на различни звукосъчетания с твърди и меки 

съгласни: звукосъчетанията са от типа ма-ма, ба-ба, та-та, тя-тя, дя-дя. Тези 

звукосъчетания, обаче, не са изпълнени със смисъл и все още не обозначават 

предмети или хора от заобикалящия бебето свят. Този етап се развива в периода 

от третия до шестия месец и по време на него детето започва да се упражнява в 

усъвършенстване на  елементарен говорен синтез на звукове и срички [1]. 

3. Етап на поява и развитие на подражанието и разбирането на говора на 

околните: през този етап детето преминава последователно през два стадия на 

подражание-адаптация (детето се приспособява към говорните въздействия на 

заобикалящите го хора) и асимилация (детето започва да усвоява говорните 

въздействия на другите и започва да се опитва да ги възпроизвежда). Този  етап е 

най-силно изразен през осмия и деветия месец от живота на детето[1]. 

4. Етап на произнасяне на първите осмислени думи: от деветия до 

дванадесетия месец се появяват първите думи, които са свързани с назоваването 

на лица, предмети, явления, действия и други подобни, които за детето са 

съпроводени с приятни емоции и преживявания. Първите думи са породени от 

заобикалящия бебето свят и за да се “появят“, е необходимо хората, грижещи се 

за него, да общуват пълноценно и да назовават всичко, което е в обсега на 

детето. Броят на думите, които детето се опитва да произнася е много ограничен, 

което се обуславя от мисловната дейност, но няма единно мнение относно 

точната им бройка. Според някой автори  техния брой е между 5 и 10 [1], а 

според други - до 4-5 думи [2]. Независимо от техния брой появата им показва, 

че развитието на детето върви в правилната посока. 

5. Етап на началното развитие на речта като смислово цяло: през втората 

година на детето настъпват важни промени в развитието на речта. В периода от 

година до година и половина се наблюдава пасивно натрупване на речников 

запас от думи – 

детето започва да разбира много от говора на околните, но самото то 

говори много малко. Качеството и количеството на усвоените думи продължава 

да зависи от заобикалящия детето свят и от действията на хората, които се 

грижат за него. Това е етапа на т.нар „дума-изречение“ – детето говори с отделни 

думи, които имат смисъла на цели изречения [1]. Така например „мама“ може да 

означава „Мама дойде.“, „Къде е мама?“, „Искам при мама.“ Детето вече 

използва 30-40 такива думи, които са оформени като цялостни фонетични 

единства и са доста близки до думите, които използват възрастните [2]. От 

година и шест месеца до към две години става истинското проговаряне и 

началото на същинската свързана реч. Детето вече е способно да изразява своите 

мисли, чувства и желания значително по-точно и ясно, използвайки конкретни 

думи, а не само изразявайки емоциите и мислите си чрез звуци и движения. То 
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постепенно преминава от думи-изречения към свързването на по две, а после и 

на по няколко думи в изречения. Тези изречения не са подчинени  на каквито и 

да било граматически правила, тъй като детето още няма нужните умения, но са 

достатъчно добре структурирани, за да бъдат разбираеми за околните. Появяват 

се и първите въпроси („Какво е това“ и „Къде е?“), които възникват в резултат на 

засилените интерес и наблюдателност на детето, при което то започва да 

забелязва появата или липсата на нещо в обичайната му среда и съответно 

проявява интерес какво е или къде е. Въпросителните изречения с „кога“, „как“ и 

„защо“ се появяват към тригодишна възраст и бележат напредъка в развитието на 

детето. Към края на периода детето използва вече около 300-400 думи [ 1,2]. 

От три до седем годишна възраст, благодарение усъвършенстването на 

мисловната дейност на децата, обогатяването и активизирането на речника с 

различни части на речта и овладяването на сложните граматически структури, 

свързаната реч достига значително по-високо равнище на развитие.  

През третата година значително се усъвършенства както разбирането на 

речта от страна на детето, така и активната му реч. Това неслучайно е и началото 

на започване на детската градина. Децата вече са достатъчно подготвени за 

заниманията в групата и педагозите могат да започнат системна работа за 

развитието на правилната свързана реч. Детето вече използва 1500 – 1600 думи 

(около 1000 според Блажев и Попова [2]) и започва да овладява сложните 

граматически структури  [1]. През третата година детето започва и да разбира 

кратки приказки, разказчета и стихчета. Това означава, че то започва да разбира 

не само диалогичната реч на възрастния, свързана с конкретна ситуация, но и 

монологична реч, съдържаща съобщения за предмети и явления, които не се 

възприемат  непосредствено в момента на говоренето. Така от ситуативна речта 

постепенно преминава и към контекстна. При показване на проста сюжетна 

картинка, отговаряйки на прости въпроси на възрастния, детето започва да прави 

първите си опити да разказва последователно и свързано, макар и с едно-две 

изречения, и това е много важен етап в подготовката за монологична свързана 

реч [3]. 

На четири-петгодишна възраст децата вече активно участват в разговор и 

беседа и постепенно започват да съставят и самостоятелно кратки разкази с 

помощта на играчки, изображения или други нагледни средства, както и с 

помощта на педагога, който задава въпроси и предоставя готови конструкции, 

които децата да могат да използват. Децата продължават все още да употребяват 

кратки и непълни изречения, но все пак вече умеят правилно да формулират 

въпросите си, както и да допълват или поправят другарчетата си [1].  

Вече на шест-седем годишна възраст децата умеят в диалогичната си реч 

да дават достатъчно точни и пълни отговори, използвайки  прости и сложни 

изречения. Те проявяват умение да формулират правилно отговори и въпроси, да 

поправят и допълват отговорите на другарчетата си, както и да отстояват 

достатъчно мотивирано своето мнение [1]. 
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ABSTRACT: Historically, social work developed itself over the centuries, 

undergoes various metamorphoses and enriched itself by the values of culture, 

religious views and philosophical currents through the ages. An interesting influence 

and contribution to the current dimension of social work has the African humanism 

with its concept of ubuntu. The article observe the various dimension of the ubuntu 

philosophy and it roots in the social work practice.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

АФРИКАНСКИЯТ ХУМАНИЗЪМ 

В исторически план социалната работа, развивайки се през вековете, 

минава през различни метаморфози и се обогатява от ценностите на различните 

култури, религиозни възгледи и философски течения през епохите.  

Интересно влияние и принос към съвременните измерения на социалната 

работа оказва афрканският хуманизъм с неговата концепция за убунту. Убунту е 

да смяташ живота и добруването на друго човешко същество за висша ценност. 

Да бъдеш състрадателен към ближните си, без значение откъде са, как изкарават 

хляба си, колко „вещи“ имат. В своята книга „Атлас на щастието“ Хелън Ръсел 

описва убунту по следния начин: „Има една дума в Южна Африка – убунту – 

която описва най-големият дар, който Нелсън Мандела ни остави: 

философията си, че всички сме свързани заедно по начини, които са невидими за 

окото, че човечеството е едно, че осъществяваме себе си чрез споделяне с 

другите и че се грижим за тези до нас.“ [4, с. 192]. Според Ръсел концепцията за 

убунту е  „документирана за първи път през 1846-а г. като начин да се изрази 

необходимостта от възстановяване на достойнството на африканските 

народи след жестокостите на колониализма“ [4, с. 192]. В световноизвестен 

термин убунту се превръща през 90-те години на 20. век, бидейки лайтмотив на 

движението срещу апартейда в Южна Африка, и дори заляга като концепция във 

временната конституция на Южна Африка от 1993 г. 

Философията убунту може да бъде открита в различни сфери от 

заобикалящото ни ежедневие. Според изследователи на убунту философията тя е 

била приложена в теологията от архиепископ Дезмънд Туту, в политиката от 
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първия демократичен президент на Южна Африка Нелсън Мандела, в  

мениджмънта от професор Мбиги, в областта на комютърните науки Linux 

развиват софтуер, носещ името Ubuntu, който е разработен и споделен безплатно 

[2, 83].  

 

Убунту в африканската духовност 

Архиепископ Туту разглежда убунту като теологична концепция и я полага 

в основите на работата си в Южноафриканската комисия за истина и помирение. 

В свое интервю той казва: „Убунти е същността на това да си човек. Означава, 

че сме хора, чрез другите хора. Не е възможно да сме пълноценни, ако сме 

сами.“ [4, с. 193]. Архиепископ Туту, един от най-големите застъпници на 

убунту, смята, че философията на убунту е основополагаща в африканската 

онтология и смята, че както западът е допринесъл за световната икономика с 

капитализма, така и африканските страни имат своят световен принос, но в един 

друг аспект – социалната етика на убунту [2, 88]. 

 

Убунту в политиките на африканските държавници 

Редица африкански държавници оценяват и залагат в политиките си 

ценността на убунту.  Още от борбата за освобождение на Африка от 

колониализма различните водачи се уповават на залегналите в убунту идеи за 

справедливост и равенство. Ганийският политик, по-късно и първи  министър-

председател и президент на Гана, Кваме Нкруман е бил горещ привърженик на 

убунту философията и е смятал, че „егалитаризмът може да бъде преодолян 

чрез хуманизъм“ [2, 89]. Нкруман е и един от съоснователите на организацията на 

Африканския съюз (1963 г.). Политически лидери на Танзания и Замбия също 

залагат на доверието и лоялността на общността в тяхната политически дейност.  

Несъмнено обаче съществен принос за популяризиране на философията 

убунту в световен мащаб има първият демократично избран южноафрикански 

президент Нелсън Мандела, придържайки се към визията си, че „индивидът 

принадлежи към цялото“ [2, 89]. Чрез политическата дейност на Мандела, 

неговата социална ангажираност и личен пример убунту философията достига до 

много по-широк кръг от хора. 

 

Убунту в африканския мениджмънт 

Убунту рефлектира и върху визията на африканският мениджмънт. 

Професор Мбиги в своята книга „Убунту – африканската мечта в мениджмънта“ 

застъпва тезата, че качеството на услугите не се определя само от това какво 

правим за клиента, но и от духа, с който предоставяме услугата. В африканският 

мениджмънт убунту представлява есенциалната перспектива на африканската 

култура, хомогенна концепция, свързваща африканците заедно. Мбиги подчерта 

важността на някои от ценностите на убунту за успешен мениджмънт, а именно 

колективизъм, солидарност, приемане, достойнство, и гостоприемство [2, 90 – 

91]. 
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Убунту в света на технологиите 

Забележително е, че Linux разработват операционна система, носеща името 

убунту, като с това африканската философия навлиза и в света на компютърните 

технологии. Идеологията на убунту прозира и в замисъла на създателя на 

операционната система Марк Шутелуорт, който чрез разработването на софтуера 

Убунту се стреми да помогне и да служи на общността за нейния напредък и 

подобрение. Визията на операционната система е „отчасти социална и отчасти 

икономическа: безплатен софтуер, достъпен без такси за всеки при еднакви 

условия“ [2, 90]. 

 

ЕТИМОЛОГИЯ И ПРОЗИХОД НА ТЕРМИНА УБУНТУ 

Етимологията на думата убунту се корени в африканските езици банту. 

„Идва от –ntu, означаващо „човешко същество“ и ubu- префикс, с който се 

образува абстрактното съществително „човечност““ [4, с. 190]. Банту се 

говори от народите, обитаващи Централна и Южна Африка. Широко използван и 

популярен става терминът и се свързва с племето зулу от Южна Африка, за което 

думата символизира това да си човек, но като съществително присъства и в 

езиковия запас на редица други африкански племена и общности. В Ангола е 

така известен като gimuntu, Ботсвана (muthu), Буркина Фасо (maaya), Бурунди 

(ubuntu), Камерун (bato), Демократична република Конго (бомото/банту), Кот 

д’Ивоар (maaya), Екваториална Гвинея (maaya), Гвинея (maaya), Гамбия (maaya), 

Гана (biako ye), Кения (utu/munto/mondo), Либерия (maaya), Малави (umunthu), 

Мали (maaya/hadama de ya), Мозамбик (vumuntu), Намибия (omundu), Нигерия 

(mutunchi/iwa/agwa), Руанда (bantu), Сиера Леоне (maaya), Южна Африка 

(ubuntu/botho), Танзания (utu/obuntu/bumuntu), Уганда (obuntu), Замбия 

(umunthu/ubuntu) и Зимбабве (hunhu/unhu/botho/ubuntu) [3, 28]. Различните 

народи и племена имат различни поговорки, които по един или друг начина 

илюстрират философията на убунту. Например в Малави има поговорка, която 

казва, че един човек е животно, двама са общност [2, 86]. Друга известна 

поговорка от континента, също в духа на убунту философията, гласи, че ако 

искаш да стигнеш бързо, върви сам, но ако искаш да стигнеш далече, върви 

заедно с другите. 

 

ЦЕНОСТТА НА УБУНТУ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА 

Убунту – „Аз съм, защото сме“ – е дума, концепция и философия, която 

резонира с перспективата за социална работа, за взаимосвързаност на всички 

хора и тяхната среда. Това може да бъде ясно доловено и в дефиницитя за 

социална работа на Общото събрание на Международната федерация по 

социална работа (IFSW) от 2014 г.: „Социалната работа е основана на 

практиката професия и академична дисциплина, която насърчава социалната 

промяна и развитие, социалното сближаване и овластяването и 

освобождаването на хората. Принципите на социалната справедливост, 

правата на човека, колективната отговорност и зачитането на различията са 

от основно значение за социалната работа. Подкрепена от теориите на 

социалната работа, социалните науки, хуманитарните науки и местните 
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знания, социалната работа ангажира хора и структури за справяне с 

житейските предизвикателства и подобряване на благосъстоянието. Горното 

определение може да бъде разширено на национално и/или регионално ниво“ [6].  

За разлика от философията на Декарт, който казва: Мисля, следователно 

съществъвам, убунту поставя акцент върху това, че индивидът е човек, ако каже: 

Аз участвам, следователно съществувам. Това участие е свързано със 

съпричастността, емпатията и солидарността към заобикалящата общност и 

околен свят. Това говори за необходимостта от глобална солидарност и също 

така подчертава и поставя акцент върху местните знания и мъдрост. 

Философията на убунту придава човешки облик на всеки аспект от живота. 

Неслучайно именно заради това убунту намира своето ценно място и отражение 

и в социалната работа. Съотнесена към социалната работа концепцията на 

убунту репрезентира хуманния аспект на социалната работа, използваща 

хуманни методи, за да се постигнат хуманни цели. 

Международната федерация по социална работа (IFSW) отдава значимото 

на философията убунту, посвещавайки темата на международния ден на 

социалната работа през 2021 година именно на тази концепция – „Аз съм, защото 

сме - укрепване на социалната солидарност и глобалната свързаност“. Като 

същевремно това е и първата тема от Глобалната програма за социална работа и 

социално развитие от 2020 до 2030 година. Силвана Мартинес, президент на 

IFSW, коментира: „Темата идва от обширни консултации в рамките на IFW и 

извън него. Във време, когато глобалната политика се оттегли в национализъм, 

Ubuntu е мощно послание за необходимостта от солидарност на всички нива: в 

общностите, обществата и в световен мащаб. Това е послание, че всички хора 

са взаимосвързани и че нашето бъдеще зависи от признаването на участието 

на всички хора в съвместното изграждане на устойчиво, справедливо и 

социално справедливо бъдеще“ [6]. 

Философията на убунту може да бъде открита и в трите класически метода 

на социалната работа – индивидуална социална работа, социална работа с групи, 

социална работа с общности. Солидарността, съпричастността и 

взаимосвързаността на различните системи се вплита умело и в трите основни 

метода на социалната работа.  

 

УБУНТУ В ИНДИВИДУАЛНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА 

Убунту има няколко принципа, които подкрепят постигането на 

индивидуалната социална работа. Всеки човек израства чрез усилията на другите 

и същевременно всеки трябва да допринесе за развитието на другите. Ценностна 

система, свързана с философията на убунту, е еднин от факторите, оказващи 

влияние върху разитието на социалните институции на африканския континент. 

Институции от резидентен тип като старческите домове, институциите за деца, 

хора с увреждания не са широко разпространени в африканската реалност, тъй 

като нуклеарното семейство, респективно при невъзможност разширеното 

семейство,  се грижи за изпадналите в нужда членове. Ако те не са в състояние 

да ги подпомогнат, то цялата общност помага с каквото може. Убунту поставя 
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акцент върху това да бъдеш човечен чрез другите хора. Аз съм, защото всички 

ние сме! 

 

УБУНТУ В ГРУПОВАТА СОЦИАЛНА РАБОТА 

Групите са ключова особеност на африканското общество. Същността на 

груповата социална работа по принцип е да събере хора с различни бекграунди, 

за да решат своите проблеми и затруднения чрез смислено преживяване в 

групата. Една от пионерките на социалната работа Г. Конопка дефинира 

социалната работа с група като „метод на социалната работа, който помага на 

отделния индивид да повиши социалните си способности за функциониране чрез 

смислени преживявания в групата, както и да израсне в собствените си 

проблеми, проблемите на групата или на обществения живот” [1]. Докато Л. 

Шулман определя социалната работа с група като „начинание за взаимна помощ, 

съюз на индивиди, които имат потребност един от друг в различна степен, за 

работа върху някакви сходни проблеми” [5, 266].  

Това е изцяло африкански контекст, тъй като в повечето случаи 

проблемите са решавани в семейството, което е първична и своеобразна малка 

група, а не с чужда намеса. Групата е ключово понятие в африканската култура и 

традиции. Това, което свързва групата, е духът на убунту. 

 

УБУНТУ В СОЦИЛАНАТА РАБОТА С ОБЩНОСТТА 

В африканската култура има много силен фокус върху общността. Казват 

дори, че  ти е нужно село, за да отгледаш дете. Тази поговорка отправя мост към 

екологичния модел на Бронфебернер и неговата концепция за обвързаността на 

системите от всички нива. Но не само поговорката ни кара да асоциараме убунту 

е екологичния модел. В свое изследве за бунти в социалната работа с деца в 

Зимбабве колектив от автори описват интегративна рамка на убунту в 

социалната работа, която има много допирни точки с модела на Бронфенбернер. 

Интегративната рамка е развита на 5 нива – индивидуално, семейство, общество, 

околна среда, духовност. Според авторите „индивидът е част от по-голяма 

система“, която вклюва гореспоменатите нива [3, 30 – 31]. Индивидуалното 

ниво включва тялото, разума, знанията, наследствеността, притежанията и 

изобретенията, но според авторите те са полезни само ако допринасят за 

благоденствието заедно с другите – семейството и общността [3, 30]. 

В работата с общността, сътрудничеството и колаборацията са основни 

принципи. В африканската общност майките са майки за цялата общност, 

респективно бащите.  

В много части от Африка племнната култура и традиции са силно изразени 

и запазени все още. Местният цар и съвет на старейшините оказват голямо 

влияние върху обществения живот и процеси. Все още съществуват племена, в 

които производството на храна е общо, с усилията на цялата общност, а 

разпределението й става от краля на местната общност според нуждите на хората 

в общността [2, 95]. 

В световен мащаб убунту дарява на света това, което Западът никога не е 

успял успешно да материализира не само през призмата на социалната работа – 
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човешки, хуманен облик във всеки аспект от ежедневния ни живот. Социалните 

работници в международен аспект имат възможността да се идентифицират с 

философията на убунту в своята  работа и респективно, правейки го, поемат 

отговорността да прилагат ценностите на убунти в дейността си и да въздействат 

чрез тези ценности върху своите клиенти.  

Убунту философията, приложена в социалната работа, акцентира върху 

това да бъдем чрез другите, да развиваме себе си и собственото си благоденствие 

чрез подкрепа и развитие на общото благоденствие. Философията убунту 

резонира изцяло с перспективата на социалната работа за взаимосвързаност на 

всички хора и тяхната среда. Перспектива, която визира глобалната солидарност 

и същевременно подчертава значимостта на местния опит, знания и мъдрост. 
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ОСНОВНИ ВЪПРОСИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПЕЕНЕ В 

УЧИЛИЩЕ 

 

Румен Г. Потеров, Виолин Ив. Василев 

 

BASIC ISSUES OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCES 

WHEN IMPLEMENTING THE SINGING ACTIVITY IN SCHOOL 

 

Rumen G. Poterov, Violin Iv. Vassilev 

 

 

ABSTRACT: The article discusses some important issues of professional and 

pedagogical competencies of music teachers in school, summarized in two sections. 

The first includes the general pedagogical competencies, and the second the 

professional-musical competencies considered in their synthesis. The competencies are 

considered in direct connection with the compilation of instrumental accompaniments 

to the teaching material for folk songs, as an important place is given to the issue of 

their harmonization. 

 

KEY WORDS: instrumental accompaniment, school songs, harmonization. 

 

Овладяването на песенния материал в училище поставя пред учителите 

изискванията за определено ниво на професионално-компетентностните умения, 

изхождащи от спецификата на дейността и определящи техния комплексен 

характер, а именно: общопедагогически и професионално-музикалните. 

Общопедагогическите обхващат широк спектър от компетентности, 

които най-общо имат отношение към подготовката на образователния процес, 

организацията и реализирането му, т.е. способността да се осъществяват 

професионалните отговорности, което включва и нивото на комуникативните 

умения, и определени личностни качества, отношение към професията и пр. От 

особено важно значение е методическата компетентност, кореспондираща с 

търсенето и предлагането на такива методи и подходи, които да обслужват 

постигането на поставените цели в тясно съответствие с възрастовите особености 

на учениците и техния житейски опит, изборът на правилни и логично-

обосновани решения по различни въпроси и проблемни ситуации, възникващи в 

процеса на обучение и пр. В структурата на общопедагогическите се включват и 

музикално-педагогическите, които могат да се разглеждат като свързващо звено 

с професионално-музикалните. 

Професионално-музикалните компетентности, които трябва да 

притежава учителят по музика,  също обхващат широк кръг от знания и умения и 

могат да се обособят в две категории: музикално-теоретични и музикално-

практически. Музикално-теоретичните включват всички знания за музикалното 

изкуство и могат да бъдат както изцяло теоретически, така и с теоретико-

практически характер. Музикално-практическите кореспондират с овладяването 
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на конкретни умения съобразно спецификата на специалността. Към тях се 

причисляват инструментално и вокално - изпълнителските умения, свързани с 

обучението по определен музикален инструмент, като част от необходимите за 

учителската правоспособност професионални компетентности. 

Изпълнителските умения са в тясна връзка с музикално-педагогическите. 

При реализирането на дейността пеене те могат да бъдат разглеждани като 

музикални практико-приложни умения, защото обхващат дейности, излизащи 

извън обсега на чисто музикалните – пеене и свирене и произтичащите от това 

педагогически функции: Изпълнителска – включваща вокално-

инструменталните умения, т.е. едновременното пеене и свирене, чисто 

интониране и всичко това по начин, изключващ каквито и да е изпълнителски 

неточности в съпровода или мелодическото изложение;  Диригентска, т.е. 

възможността да контролира и управлява ученическата вокално-ансамблова 

дейност. Това означава, че реализирането на певческата дейност на учениците, 

трябва винаги да се разглежда в посока на ансамбловата звучност. Тази функция 

се разглежда само в музикален аспект; Комуникативна – това е умението да 

общува с учениците, по начин, провокиращ интереса и желанието им да 

овладяват новото познание и активно участие; Методическа – включваща 

методите и подходите, използвани при реализирането на дейността пеене. Тази 

функция е тясно свързана с диригентската; Резултатно-оценъчна – анализ на 

крайния резултат и открояването на позитивите и негативите. Желателно е да се 

използват активни или интерактивни методи, чрез които учениците сами да 

достигат до съответните изводи и набелязват начините за преодоляването на 

проблематиката. 

Принципни изисквания към съпроводите: 

Принцип за съответствие с възрастовите особености на учениците. 

Този принцип изисква при съставянето на съпровождаща партия да се отчита 

нивото на вокално-изпълнителските умения на учениците, произтичащо от 

възрастовите им особености и пряко рефлектиращо с техническата сложност на 

съпровода. Това се налага поради необходимостта от слухова опора при 

изпълнението на мелодията. Тази слухова опора може да бъде вокално-

инструментална или  изцяло инструментална. При първата е налице вокална 

опора в пеенето на учителя под съответния съпровод, а при втората вокалната 

партия се реализира изцяло от учениците и слуховата опора е в инструменталния 

звук. 

Дали в инструменталния съпровод ще се дублира вокалната партия /изцяло 

или частично/, или не, освен от вокалните умения на учениците зависи и от етапа 

на който е изработването на песента. Когато песента е овладяна интонационно 

чисто, ритмически точно, в съответното темпо, съпроводът може да бъде 

усложнен, но условието за ненарушаване на акустическото съответствие на тази 

партия, което отговаря на вокалното изпълнение, трябва да продължи да 

изпълнява функцията си на слухова опора. Тази функция епизодично може да 

бъде нарушавана, но доколко и до каква степен, отново зависи от възрастта на 

учениците, техните вокални умения и степента на овладяност на песента.  
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Принцип за съответствие с инструменталните умения. Този принцип 

кореспондира със сложността на инструменталния съпровод и произтича от 

многопосочността на педагогическите функции при реализирането на дейността 

пеене, т.е. фактурната му организация не трябва да възпрепятства изпълнението 

на останалите функции – вокално-изпълнителска, диригентска, методическа и 

комуникативна.  

Ако техническите инструментални умения на учителя не позволяват 

пълноценното разгръщане на тези функции, обособени в рамките на 

традиционния метод /чрез живото инструментално изъплнение/, то учителят 

може да се ориентира към другия – традиционно-алтернативния. При него в 

процеса на техническото разучаване е невъзможно да се използват готови аудио 

или видео продукти и реализирането на този процес трябва да се осъществи чрез 

някакъв музикален инструмент. При това положение съпроводът може да бъде в 

най-елементарен вид. Вариантите могат да бъдат различни и да бъдат 

комбинации между вокално и инструментално изпълнение.  

Какъвто и вариант да се избере – по-елементарен или малко по-сложен, 

трябва еталонът да бъде точно изпълнен и задължително съпроводен с вокално 

изпълнение от страна на учителя при реализиране процеса, на разучаването му, 

защото овладяването е процес, свързан с повторения, чиято цел е изработването 

на правилен динамически стереотип.  

Принцип на съответствие с характера на песента. Този принцип изисква 

съобразяване на съпровода с характера на изучаваната песен, произтичащи от 

темпово-ритмическите ѝ особености, тъй като инструменталният съпровод не се 

разглежда само от позицията на слухова опора при изпълнението, но и като 

допълващ образната характеристика на песента.  Всичко това влияе и върху 

артикулационния избор. Ако се дублира вокалната партия, то задължително 

трябва да се спазват артикулационните особености на мелодическото изложение. 

При многогласното фактурно изложение от хомофонно-акордов тип изборът на 

артикулация в съпровождащите гласове не е желателно да внася контраст, 

защото това води до промяна на общия характер, например да се 

противопоставят легато и стакато, а напротив, трябва да се търси 

артикулационно сходство /напр. легато и нонлегато или тенуто и пр./. В дадения 

случай разнообразие може да се постигне и чрез фразирането или използването 

на определени фигурации – мелодически, хармонически или ритмически, дори и 

чрез паузите, като част от ритмическия рисунък на съпровождащите мелодията 

гласове. Всичко това са варианти, разглеждани от художествена позиция, но те 

могат да се съотнесат и към вокално-изпълнителските особености, 

произхождащи от интонационно-ритмическото развитие на мелодията – тогава, 

когато се налага едногласното изпълнение на определен проблемен момент, с цел 

точното му възпроизвеждане от страна на учениците.  

Към този принцип се отнася и съставянето на встъпление и заключение. В 

единия случай, подготвящ учениците за началото на песента или изпълняващ 

функцията на връзка между отделните куплети, а в другия - финализиращ 

песента. Ритмическата организация и артикулационни особености на 

встъплението /или междукуплетната връзка/ трябва да съответстват на 
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фактурните особености на съпровода, характеризиращ началото на песента. 

Продължителността е индивидуално решение. Обикновено се изхожда от 

членението на формата, но темпото и характерът също може да оказват влияние. 

Например при една бърза хумористична народна песен встъплението може да е 

по-дълго и обратното, при една по-бавна песен то да е по-кратко. Също трябва да 

се отчита и вокалният опит на децата, т.е. до каква степен по-дългото или по-

кратко встъпление създава възможности за мобилизиране на децата за точното и 

едновременно начало на песента. Заключението също зависи от особеностите на 

фактурното изложение, а продължителността е отново индивидуално решение, 

изхождащо от характера на песента и също не трябва да внася контраст. 

От гледна точка на съставянето на инструментални съпроводи, много 

важен е въпросът за хармонизацията на поместените в учебниците  български 

народни песни, защото ладовата система на народната музика се различава от 

темперирания строй и това има отношение към различната ладово-функционална 

характеристика на всяка една степен в звукореда и съответната съподчиненост 

между тях. В същото време характерното за тоналната система доминантово 

напрежение не е присъщо за ладовата. А в учебния процес основните 

инструменти, които се използват като съпровождащи вокалното изпълнение, са 

темперирани - пиано, акордеон, електронни клавишни инструменти /ЕКИ/. 

Изхождайки от диапазона на песенния материал, е видно, че звукоредът на 

основната част от тях е съставен основно от тетрахорди и пентахорди. При 

наличието на непълен звукоред, въз основа на който да се определи ладът, важно 

е определянето на строежа на тетрахорда /йонийски, дорийски и пр./. В 

учебниците се срещат и няколко образци от Родопския музикалнофолклорен 

диалект с непълни пентатонични редици. 

Независимо от факта, че звукоредите в песенния материал са съставени от 

четири /тетахорди/ или пет /пентахорди/ степени, преобладават дорийските 

тетрахорди. При тях  значението на последния тон е важно за определянето на 

вида му и функцията на останалите степени на звукореда. Това важи и при 

пентахордите, при които добавената степен над тетрахорда не подсказва по какъв 

начин би могъл да се структурира другият тетрахорд. Затова той се разглежда 

като добавена, разширяваща звукореда на тетрахорда степен, или т. нар. 

надтетрахордова. Потоничните тонове също разширяват звукореда, но те 

изпълняват важна функция, свързана с установяването и стабилизирането на 

основния ладов тон в каденциращите или полукаденциращи моменти в 

мелодическото развитие. С подобна функция в повечето случаи е натоварена и 

втората степен и независимо от коя степен се изпълнява /втора или седма/ тя би 

могла да се определи като доближаваща се до значението на доминантата в 

тоналната система. 

 Въпросът за хармонизацията на фолклорнопесенния материал в 

учебниците по музика е от съществено значение при съставянето на съпроводите 

и за тази цел трябва да се съблюдават някои по-важни особености, свързани с 

мелодическото развитие: 

1. Определянето на големината на звукоредите (тонов обем или амбитус 

или тоново съдържание), т.е. броят на степените, въз основа на което да се 
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определи дали е дихорд, трихорд или пр. и кой е неговият финален тон 

/финалис/; 

2. Въз основа на финалния тон и интерваловите съотношения между 

степените да се определи тоновият род – пентатоника, диатоника, хроматика и 

дали звукоредът е пълен;  

3. В зависимост от строежа на звукоредите – при ладове и маками- да се 

определи видът на тетрахорда – йонийски, дорийски и пр.; 

4. Трябва да се отчита фактът, че повечето от песните в учебниците по 

музика са в минорно звучащи тетрахорди или пентахорди и не е желателно при 

хармонизиране със средствата на тоналната хармония да се заменя минорно 

звучащият тетрахорд с мажорно звучащ лад, поради използането на определена 

тоналност. Да се определя наклонението на лада като мажорно или минорно, има 

вече отношение към преосмислянето на звукореда посредством мажоро-

минорната тонална система. При това положение всички постановки, свързани с 

диатоничния лад, се преосмислят тонално, нещо, което в традиционната музика 

невинаги е така. Определянето на финалиса – крайния тон като основна степен, 

все още не е тоника и това е изследователска парадигма, въведена от Барток, 

имаща отношение по-скоро с теоретичния етномузикаложки анализ, отколкото с 

хармонизацията, представляваща творчески процес. В 

музикалноизпълнителската практика много от българските фолклорни песни са 

вече „мислени“ в dur и moll, което е процес на транформации на старите модели 

на музикалното мислене (градски фолклор, македонска певческа традиция и др.). 

Така например мелодия в дорийски тетрахорд,  ако се хармонизира в тоналност 

G dur, финалният тон ще е пета степен на съответната тоналност или при 

фригийски тетрахорд да се използва тоналност С dur, със заключителен тон на 

трета степен. Примери могат да се посочат много като хармонизираната от П. 

Владигеров песен „Едничък чуй се вик“ или „Планино, Пирин“ от Д. Христов и 

пр.; 

5. Част от песните в учебниците по музика основно са хармонизирани със 

средствата на мажоро-минорната тонална система и понякога се налага 

преосмисляне на зададената хармония, ако учителят иска да се придържа към 

модалната система.  Прехаронизиране на авторските песни на фолклорна основа 

не се налага, освен ако не се търси олекотяване на съпровода; 

6. Подборът на акордите при хармонизирането изисква да се отчитат 

ладовите им функции в хоризонтал, т.е. ладово-хармоническите 

взаимоотношения /функционални връзки между акордите/, но значение оказва и 

фонизмът /т.е. разглеждани във вертикал/. Фоничните връзки между акордите 

залагат по-скоро на колористичната стана на вертикалните съзвучия; 

7. Хармонизирането на дихордите и трихордите е трудно, поради 

невъзможност за определяне вида на тетрахорда. В този случай водещо трябва да  

бъде характерът на песента, във връзка с текста. Като цяло, хармонизацията на 

една песен има отношение към нейната творческа интерпретация и от тази 

позиция всяко хармоническо решение подсилва смисловите линии на песента. 

Това е така, защото песента не се разглежда единствено от позицията на 
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звукоред. Тя е свързана с определена формула, интонационно ядро, орнаментика, 

регионален стил и пр.; 

8. При хармонизацията на мелодии в йонийски и еолийски диатоничен лад 

може да се търси връзка с тоналната система поради сходството им с 

тоналностите C dur и a moll. Разликата между посочените диатонични ладове и 

мажора и минора е свързана с доминантовите тежнения. Например минорът по 

правило е с мажорна доминанта, докато в еолийския лад тризвучието на пета 

степен е минорен квинтакорд. Идентичното тоново съдържание не означава 

идентични тонови родове по същество. 

Начинът на хармонизиране е процес, зависещ от знанията и подготовката 

на музикантите относно западноевропейската музика и познанията за фолклора. 

Например първо поколение композитори хармонизират в „класическия“ 

хомофонен стил. Второто поколение (Владигеров, Стоянов, Ненов) използват 

късноромантичната хармония на Вагнер, Р. Щраус, А. Скрябин и др., 

съчетавайки я с явления от първата половина на XX век (Гершуин, Дебюси, 

Равел).  

През втората половина на XX век се съчетават най-различни течения. 

Т.нар. „народни“ композитори използват постиженията на композитори като Ф. 

Кутев, К. Стефанов, К. Колев и др. С времето в жанра се утвърждават 

определени стандарти, които включват функционална тонико-доминантова 

хармония, паралелни акордови последования „паралелна хармония“ (пак от XX 

век), хармония повлияна от фолклорното многогласие (бурдонно) (напр. при М. 

Големинов, Н. Кауфман, К. Стефанов и др.), включване на акорди без терцов тон, 

квартови и секундови акорди, различни видове съзвучия тип клъстери (най-често 

секундови наслагвания), алтеровани акорди, повлияни от мобилните ладови 

структури и модалността и др.  

Като вметка, може да се посочи, че в творчеството на някои автори 

хармоничният език е резултат от сложно взаимодействие на „хармонични 

стилове“ от различни епохи и тяхното преосмисляне през фолклорната музика 

(К. Кюркчийски, Ст. Мутафчиев, Г. Андреев и др.). Някои изследователи се 

опитват и теоретично да систематизират хармонизацията, осмисляйки основните 

и второстепенни тризвучия от тоналната мажоро-минорна система през 

разновидностите на звукоредите (Д. Христов, А. Карастоянов, Б. Абрашев, Ал. 

Кокарешков и др.).  

Така или иначе, изборът на учителите при хармонизирането на 

фолклорнопесенния материал при реализиране на дейността пеене в училище е 

лично решение, както и цялостната организация на съпровода, който трябва да 

подпомага вокалната дейност на учениците и да се разглежда не само от 

художествена позиция, но и да отчита стилистическите особености на песента  и 

да изпълнява функцията си на слухова опора за точното интонационно-

ритмическо изпълнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Светла Д. Танкова 

 

 APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION 

 

Svetla D. Tankova 

 

 

ABSTRACT: Artificial Intelligence is the basis of the expectations and demands 

of the Fourth Industrial Revolu tion. Along with the benefits it will provide for 

humanity, such as assistance in a several of routine activities, it will also be the cause 

of change in labor market and the provision of various opportunities for the working 

society. Today, this technology is being used in a number of industries and is a 

significant part of our lives, without being always obvious and understandable to the 

consumer. Europe is focusing its efforts on the development and implementation of AI, 

and Bulgaria, as a member of the European Union, should provide opportunities for 

everyone to do so. This report examines the implementation of AI in education; the 

possible obstacles and circumstances that would encourage the parties involved in the 

process and contribute to its implementation. 

 

KEYWORDS: artificial intelligence, education, application, technologies. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-156/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Технологиите изменят света, който познаваме, те са част от ежедневието 

ни и дори заместват някои от дейностите и услугите вече останали в миналото. С 

навлизането ни в четвъртата индустриална революция вниманието се насочва 

към възможностите и перспективите, които може да осигури изкуственият 

интелект. Започна прилагането му в различни индустрии чрез безпилотни 

машини, автоматизиране на производството и в сферата на услугите като 

анализатор на потребителския профил. 

Първите алгоритми, свързани с изкуствен интелект, се поставят още през 

XX век с Теста на Тюринг, чиято достоверност по-късно аргументирано се 

обсъжда, но въпреки това и до днес служи като ключ за доказване 

съществуването на изкуствен интелект. Основите на роботиката също се 

поставят тогава със създаването на първия робот, който да извършва някаква 

полезна дейност от електрическата корпорация „Уестингхаус“. Години по-късно 

учени в областта на невронауките насочват вниманието към невронните мрежи, 

публикациите им се опитват да обяснят как мозъкът произвежда високо 

комплексни модели, които са обосновани от базисни мозъчни клетки или така 

наречените неврони. 50 

                                                           
50 https://www.cs.cmu.edu/~./epxing/Class/10715/reading/McCulloch.and.Pitts.pdf 
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Съвременната история на изкуствения интелект се свързва с името на 

Джон Маккартни още през 1956 година, когато той предлага за тема на лятната 

школа на университета в Хановер да бъде именно машинното обучение като 

технология. По-късно се създават различни програми и алгоритми, които да 

подражават на граматическите способности на човека, да намират решения на 

задачи, основани на наличната информация и различни езици за програмиране. 

Това дава възможност за появата на програми, които очертават връзката между 

компютрите и мисленето, както и първите такива за разчитане на езици. 

Различни компании по света  още през 80-те години на XX век насочват усилията 

си към разработване, изпитване и конструиране на различни изчислителни 

машини, които да подпомагат човека и бъдат подчинени на него. В последните 

години се забелязва все по-натрапчивата идея за изкуствен интелект (ИИ), който 

да надхвърля човешките възможности [9]. Технологията представлява значим 

фактор за Европа, който би могъл да осигури висока конкурентоспособност на 

европейската икономика и с това да допринесе до по-добро качество на живот. В 

тази връзка са насочени и усилията на екипа от Българска академия на науките и 

външни експерти, които основани на различни документи, разглеждащи 

технологичните и етичните аспекти на изкуствения интелект предлагат през 

2020г. - Стратегия за развитието на изкуствения интелект в България до 2030г51. 

Осъзнаването на нарастващия масив от данни и изчислителната инфраструктура 

е причината да се обмисля широко приложение на различни интелигентни 

системи, които с обработването на данни да допринесат до устойчив 

икономически растеж на Европейската общност.  За неговото развитие и 

усъвършенстване изниква въпросът: 

 

Разполагаме ли с кадри, които биха развивали технологията и биха 

допринесли за нейното приложение в други области на социалния живот? 

 

Предвид очакванията за промяна в пазара на труда вследствие на развития 

изкуствен интелект е повече от наложително това да бъде приоритетната насока.  

Усеща се необходимостта от подготовка на подрастващото поколение, за да се 

осигури адекватно им включване в дигиталния и технологичен свят, необходима 

е и подкрепа за трудоспособното население, което в някои случаи ще се нуждае 

от допълнителна квалификация, за да участва пълноценно в икономическия 

растеж на обществото. Според някои виждания образователните системи в 

бъдеще следва да подготвят своите възпитаници в креативно мислене и 

коопериране с други. Предстои появата на нови работни места, за които все още 

не подозираме, а други ще бъдат замествани успешно от технологията. 

Образованието трябва да мотивира и подтиква подрастващите към нов начин на 

мислене, взаимодействие и сътрудничество, което ще бъде в основата на 

бъдещето развитие и усъвършенстване. Иновациите няма да бъдат плод на 

                                                           
51https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibwsyzpL

b3AhXzQvEDHWc0AfkQFnoECAIQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.bas.bg%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FProposal-National-Strategy-AI-2030-

24June2020.pdf&usg=AOvVaw2F8VJv0RbGY627Kpg3Xbwp 
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еднолични усилия, а ще бъдат резултат от сътрудничество с други, в които 

споделянето на знания и умения ще водят до достигане на нови хоризонти [6].  

Дигиталният свят предполага добри познания и умения за работа с 

дигитални инструменти, което да позволява управлението на ресурсите и да 

осигури условия за интелигентен растеж. Основата на тези знания следва да бъде 

поставена още в училищна възраст и надграждана във всички степени на 

образованието. Учителят следва да бъде генератор на иновативно обучение, 

което да привлича интереса на обучаемите и ги мотивира да откриват и 

изследват информация, да развива у тях критично мислене при широко 

използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Тези мерки 

са възприети и в стратегическата рамка за развитие на образованието в България 

за 2021 – 203052. Страната ни все още се намира далеч под средната цел за 

постигане на търсената дигитална компетентност в сравнение с другите страни в 

Европа. България е сред най-ниските показатели на Индекса на Европейската 

комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 

(DESI) [2]. При обследване на човешкия капитал през 2021 година се отчита, че 

едва 29% от лицата притежават основни цифрови умения, което дава отражение 

при заетостта в различни компании и наблюдаваните трудности при подбирането 

на квалифициран персонал. Една от стратегическите мерки, посочени в анализа, 

които България следва да предприеме, са конкретни действия за намаляване 

недостига на умения в най-кратки срокове. 

Различните международни изследвания, в които страната ни участва като 

PISA и DESI, предоставят обща рамка на нивото и качеството на образователната 

система. Те имат информативен характер и е добра възможност за сравнение и 

оценяване на българските образователните политики в международен план. През 

настоящата година PISA 2022 ще обследва приоритетно математическите 

способности на учениците, което ще представлява интерес, с оглед 

обвързаността на технологиите с тази наука. Предвид отсъствието на отчетливи 

разлики с минали години е допустимо да се предположи, че резултатите не биха 

били твърде обнадеждаващи. Така независимо от изпълнението на много 

проектни програми в направление „Информационни технологии“ и създаването 

на условия за подобряване на дигиталните възможности и при двете страни на 

образователния процес – учители и ученици, резултатите на изхода от тези 

усилия показват подобрение, но с бавни темпове. Това е обвързано както с 

разбирането и прилагането на дигитални инструменти от учителите в класната 

стая, така и от мотивацията на учениците в овладяването на знания и умения за 

прилагането на информационни технологии.  

Настоящият доклад се опитва да засегне възможните обстоятелства за 

ниското равнището на дигитална компетентност въпреки влаганите ресурси в 

тази насока, да провери нагласата на учителите за използването на дигитални 

инструменти в учебното съдържание, както и тяхната приложимост. Насоката 

                                                           
52https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjC4vzmhJP3AhUGSfEDH

QrvCncQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Fmon.bg%2Fupload%2F24429%2FStrategicheska-

ramka_proekt_12112020.pdf&usg=AOvVaw2AWnuYC28sH1g9sJauo1cA 
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кореспондира с възможностите за реализирането на изкуствения интелект в 

образованието и пречките, които биха възникнали в този последващ процес. 

 Изследването е проведено сред  170 учители във всички степени на 

образованието, в цялата страна. Въпросите изследват приложението на ИКТ в 

работата на педагозите или тяхната употреба се свежда единствено до 

представяне на учебно съдържание в електронен вид. Търси се отговор на 

разбирането на учителя, както по отношение на информационните технологии, 

така и в частност –  

представата му за изкуствения интелект. Проекцията има за цел да обследва 

възможните пречки пред реализирането на технологията в сферата на 

образованието. 

Преди да се анализира възможността за приложение на изкуствения 

интелект в образованието, според педагогическите специалисти е основателно да 

се проучи техническата осигуреност на работното място като интернет 

свързаност и достъпност на наличното оборудване от учителите. Това е в пряка 

зависимост по отношение на възможността за приложението на технологията в 

образователната сфера. 

 

Разпределение на техническата осигуреност на работното място 

 

Въпрос % 

разпределение 

Учебното заведение, в което работят педагогическите 

специалисти, разполага с технически средства. 
98,2 

Педагозите имат достъп до оборудването, за да го използват 

в работата си. 
99,4 

Прилагат ИКТ в работата си. 97,6 

 

Сред изследваните педагогически специалисти проучването показва, че 

има осигурени условия за работа в дигитална среда. Във всички случаи е 

осигурена интернет свързаност, която обхваща предимно индивидуален 

компютър и медиен проектор на работното място поне при 90% от анкетираните. 

Повече от 78% от институциите разполагат с интерактивна дъска и едва близо 

11% с оборудвано помещение за работа в дигитална среда, СТЕМ кабинет или 

такъв по роботика. Национални програми в тази посока се реализират от 2020г., 

но те все още са в ограничен мащаб и не оказват статистическо влияние53. 

Липсата на подобни центрове и активна дигитална среда за обучение определя 

във висока степен ролята на педагозите, които следва приоритетно да 

предизвикват интереса на учениците по отношение на ИКТ, без да имат 

осигурена добра практическа среда за обучаемите. В този сценарий мотивацията 

на учителя и неговата креативност е решаваща за предизвикването на устойчиво 

внимание при учениците, изследване и желание за работа с дигитални 

инструменти. Изучаването на ИКТ като дисциплина, застъпена в учебното 

                                                           
53 https://stem.mon.bg 
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съдържание при липсата на мотивирани и добре подготвени специалисти, ще 

бъде по-скоро в допълнение към учебния процес, отколкото приоритетно 

разглеждана възможност в учебния план. В подкрепа на тази хипотеза е 

статистиката, представена според Индекса за навлизане на цифровите 

технологии в икономиката и обществото, в която държавата ни разполага с едва 

11% специалисти с умения над основните в областта на ИКТ [2]. През 2021г. 

България заема последно място от всички страни членки на ЕС в областта на 

човешкия капитал. В периода 2017 – 2021г. позициите ни в този сегмент остават 

непроменени въпреки влаганите ресурси. Пред страната ни продължава да стоят 

предизвикателствата, свързани с ниското ниво на умения в областта на 

информационните технологии сред населението. Регистрираното от 

Европейската комисия неефективно използване на ИКТ в образователния процес 

тогава, показателно устоява на времето  до днес [4]. Трябва да се отбележи, че 

DESI обхваща всички заети лица, разпределени във всички сфери на 

обществения живот, включително образованието. Предвид широкия обхват на 

изследването следва, че образователната общност, която е предмет на настоящия 

доклад, разполага със специалисти,  притежаващи умения над основните в 

областта на ИКТ под 11%. 

При техническа осигуреност и възможност за работа в дигитална среда, 

учителите имат достъп до различни интернет ресурси, които използват предимно 

за комуникация с родители и ученици, за по-вълнуващо и приятно представяне 

на учебния материал или затвърждаване на изградените представи. Това 

обективно погледнато не изчерпва търсеното приложение и употребата на 

информационни технологии като възможности за подрастващото поколение.  

Близо 80% от анкетираните учители, които прилагат информационни технологии 

в работата си, са участвали в хибридна форма на обучение. Изминалите две 

години предоставиха такава възможност поради необходимостта да се работи в 

ситуация на извънредна епидемиологична обстановка в страната. Затворените 

училища принудиха образованието да премине в електронен режим, където с 

всички налични ресурси се търсеха и споделяха  различни добри практики, в 

опит да се осигури непрекъснатост на образователния процес. При 65% от 

педагозите в настоящото изследване се отчита подкрепа и одобрение на тази 

форма на обучение, с разбирането, че тя дава достъп до образование в ситуации, 

когато то не може да се случва по друг начин поради различни обстоятелства. 

Натрупаният полезен опит в дигитална среда позволява днес 

възможностите на електронните ресурси да са широко застъпени и в класната 

стая, като продължават да се използват за връзка с обучаемите извън учебната 

институция. Трябва да се отчете тази малка успешна стъпка, резултат от 

усилията на МОН след промяната на Закона за предучилищното и училищното 

образование от 2016г, където  с въвеждането на атестацията за учителите се 

поставя акцент в използването на ИКТ, както и подготовката на педагогическите 

специалисти за работа с дигитални инструменти. Това допринася за 

осъществяването на преход от запаметяване и възпроизвеждане на информация 

към взаимодействие между участниците в образователния процес. Иновативните 

методи на преподаване, тези, които да вдъхновяват учениците, са набелязани и 
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като мерки, застъпени в Стратегическата рамка за развитие на образованието до 

2030г [5]. Ведно с достъпността на ИКТ в образованието се правят постъпки към 

внедряването на технологии като изкуствения интелект във всички сфери на 

обществения живот, включително образователния сектор. 

Независимо че образователната сфера е предимно консуматор на изкуствен 

интелект, неговото приложение ще допринесе до облекчаване на 

административните задължения за педагозите, както и  персонализирана визия за 

учебните постижения на обучаемите. Една перспектива за индивидуален подход 

към учениците в най-пълно проявление чрез диагностициране на вниманието, 

реакциите и емоциите от технологията, което да бъде обратна връзка за 

индивидуалното обучение. 

Учебното съдържание с виртуална реалност може да отговори на 

очакванията, които търси младото поколение. Цветното и  ефектно изложение с 

елементи на игра, които ще заменят познатото представяне от учителя. 

Теоретичната насоченост на образованието ще бъде заменено от вълнуващо 

преживяване, в което ученикът е участник, който попадайки в друга реалност, 

узнава факти и събития по интересен и неповторим начин. Изкуственият 

интелект може да дава информация за индивидуалния напредък и да съветва 

обучаемите съобразно техните интереси как би изглеждала тяхната  

професионалната реализация [3]. 

Връзката между родители, учители и институцията би могла да има много 

по-задълбочен анализ, който да отговаря критично на въпроси, свързани с 

ефективността на образователната среда, преподаването и успеваемостта според 

ангажираните страни в учебния процес. Технологията, базирана на персоналните 

записи за ученика, е способна да открива закономерности, които иначе могат да 

бъдат пропуснати. 

Планирането на целия образователен процес е във възможностите на 

изкуствения интелект, той може да подпомогне работата на педагогическите 

специалисти без да отхвърля тяхното професионално мнение. По този начин 

учителят  ще има повече време за действително общуване с учениците, като 

напътства и подпомага обучителния процес на подрастващите, вместо да се 

превръща в административен изпълнител на процедури. 

При осигурени възможности за използването на информационни 

технологии в образователната сфера внимание изисква подготовката на 

специалисти за взаимодействие с изкуствен интелект в изпълнение на 

поставените цели на страната ни за развитие в тази посока. Необходимо е да се 

задълбочи вниманието върху ролята на всички, които имат отношение към 

внедряването на технологията, защото освен финансовата рамка като 

обстоятелство за успех, човешкия фактор е не по-малко значим за гарантирането 

на надеждни и правилни заключения, направени от машината.  В случай на 

преднамерена отрицателна нагласа при учителите, реализирането на тази иначе 

перспективна технология би било затруднено. Тази възможност е отчетена в 

редица документи, обсъждащи подходите за приложението на изкуствения 

интелект. Вниманието се насочва към опасенията на педагозите, които допускат 

като следствие от приложението на изкуствения интелект, загуба на своите 
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професионални позиции [8]. Това не се подкрепя изключително в настоящото 

изследване, без да се предявяват претенции за изчерпаемост на мотивите, 

засегнати в проучването. При 92,6% от изследваните учители се отчита подкрепа 

за възможността изчислителните машините да намерят приложение в сферата на 

образованието. Всеки един от тях е уверен в знанието си за ИИ и посочват 

примерна дефиниция, според тяхното разбиране. 

Използваната дефиниция в настоящото изследване е основана на 

възприетата в проектното предложение на МОН за Развитието на изкуствения 

интелект в образованието и науката54 и възприетото общо разбиране за тази 

наука от експертната група към Европейската комисия през 2018г. 

 

„Системите с изкуствен интелект (ИИ) са софтуерни (а вероятно и 

хардуерни) системи, създадени от хора, които с оглед на дадена сложна цел 

действат в рамките на физическото или цифровото измерение, като 

възприемат заобикалящата ги среда чрез събиране на данни, тълкуват 

събраните структурирани или неструктурирани данни, разсъждават въз 

основа на познанието или обработват информацията, получена от тези данни, 

и вземат решение за предприемане на най-доброто(добрите) 

действие(действия) за постигане на дадената цел. Системите с ИИ могат или 

да използват символно представени правила, или да усвояват цифров модел и 

могат да адаптират поведението си като анализират начина, по който 

средата е засегната от предишни техни действия…“[7]. 

 

Анкетираните избират между дефинициите:  

(1) Способността на дадена система да интерпретира правилно външните 

данни, да се учи от тях и да използва тези знания за постигане на специфични 

цели и задачи чрез гъвкава адаптация; 

(2) Интелигентни системи, които изпълняват творчески цели и генерират 

нова информация, вместо тази дейност да бъде извършвана от човека; 

(3) Програми, основани на въведената информация, които извършват 

статистически анализ за откриването на закономерности, необходими за крайния 

потребител.  

Първата предложена дефиниция описва най-точно способността на 

технологията, докато останалите две насочват вниманието в друга посока.  В 

един от случаите дефиницията се доближава до възприетото определение, без да 

се посочва, че наличните данни са от съществено значение за изпълнението на 

поставените задачи, в другия случай се акцентира на програми, ограничаващи се 

единствено до статистически анализ на данни.   

 

 

 

 

 

                                                           
54 www.mon.bg/upload/MON+AI+Doc 
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Нагласа % 

разпределение 

Твърдят, че са запознати с изкуствения интелект 94,7 

Дават вярна дефиниция за технологията 61,5 

Считат, че може да намери приложение в образованието 92,6 

 

 
Независимо от своята увереност в знанието си за изкуствения интелект, 

61,5% от тях избират най-изчерпателното определение за него. Непълната 

представа за технологията не представлява пречка за тях да допуснат неговото 

приложение в образованието. Необходимо е усилията, заложени в 

образователните политики към постигане на висока култура сред учителите по 

отношение на ИКТ, да продължат. Предприетите мерки ще дадат отражение в 

тяхната компетентност, самочувствие и увереност при използването на 

информационни технологии, а това от своя страна ще окаже влияние върху 

демонстрираната мотивация пред обучаемите. Липсата на достатъчна увереност 

при използването на ИКТ сред учителите ясно се посочва в изследването при 

опит да се набележат възможните пречки пред реализирането на изкуствения 

интелект в образованието.  

 

Причини, които възпрепятстват приложението на изкуствения 

интелект 

 
Причини, които възпрепятстват приложението на ИИ % 

разпределение 

Техническата подготовка на учителите 67,1 

Техническата подготовка на учениците 0,01 
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Липсата на техническа осигуреност в институцията за приложението на 

ИИ 
59,4 

Недоверие в технологията 35,3 

 

 Учителите не подлагат на съмнение възможността на своите възпитаници 

да взаимодействат с изкуствен интелект и посочват своята подготовка като 

възможна пречка за реализирането на технологията. Предвид знанието, което 

демонстрират при избора на дефиниция описваща ИИ очаквано стойностите са 

високи по отношение на доверието към подобни иновации. Разбирането на 

учителите за капацитета на подобна технология и нивото на техническата им 

готовност не са достатъчни, за да осигурят тяхната увереност и повиши 

доверието към нея. Ограничената техническа осигуреност в образователните 

институциите, изчерпваща се в повечето случаи до компютър с неясна 

изчислителна мощ и медиен проектор, също допринасят за съмнителната 

перспектива и успешното интегриране на изкуствения интелект в образованието. 

 

 
 

В допълнение е напълно допустима отчетената предубеденост към 

технологията при 7,5% от респондентите, които напълно отричат използването 

на изкуствен интелект. Учителите допускат възможността да бъдат външно 

мотивирани при изискване от институцията, в която работят, финансово 

обезпечение на усилията им или ако това ще облекчи техните служебни 

задължения. Следователно ако интегрирането на ИИ е по начин, който не 

утежнява с допълнителни отговорности педагогическите специалисти, то тяхната 

нагласа и мотивация ще е положителна. 

Изкуственият интелект не би могъл да бъде приложен при липса на широка 

цифровизация на информацията във всички отрасли. Това е условие от 

изключителна важност, без което неговото използване не би могло да се 

реализира. В това обстоятелство са насочени усилията на Европа през 
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последните години към дигитализация на информацията, което да осигури 

възможности за прилагане на различни технологии. В тази посока са 

предлаганите електронни учебници по всички дисциплини и направления, с 

тенденция да допълват книжния носител, а в бъдеще изцяло да го замести. В 

училищата се използва електронен учителски дневник, а в предучилищното 

образование той е в период на изпитване. Паралелното попълване на хартиен 

носител в доучилищен етап натоварва допълнително с отговорности педагозите, 

но това осигурява дигитализация на информацията за всяко дете, възможност за 

навременна комуникация между ангажираните страни в образователния процес и 

информиране на родителите за индивидуалния напредък на ученика. В сравнение 

със Северна Америка и Азия, Европа изостава при потребителски приложения и 

онлайн платформи, което налага ограничения в достъпа до данни, докато в 

глобалния свят протича повторна оценка и използването на информацията в 

различни отрасли. Това е перспектива и възможност за развитието на 

изкуствения интелект, която трябва да бъде реализирана за достигане на по-

добри позиции и възможности в тази област [1]. 

При  темповете на развитие на света около нас няма съмнение, че бъдещето 

ще е тясно свързано с употребата на изкуствения интелект във всички сфери на 

социалния и икономическия живот. Представители на образованието допускат 

неговото приложение, но сферата не разполага с квалифицирани специалисти, 

които да оперират с технологиите в тяхната изчерпателна форма. В някои случаи 

те не проявяват интерес към нововъведения и ги възприемат преди всичко като 

допълнително утежняващи задълженията им. Липсва доверие и сигурност в 

развиващия се технологичен свят, което е отражение на невъзможността им да 

отговорят на търсенията и очакванията на съвремието, в което работят и живеят. 

Промяна на подобна нагласа може да бъде реализирана чрез предоставяне на 

информация, дори демонстрация на възможностите на технологията. Добри 

впечатления биха придобили педагогическите специалисти, ако изкуственият 

интелект се представи пред общността, като възможности за развитие и 

усъвършенстване, това ще обогати тяхната представа и ще допринесе за 

мотивацията им.  Усилията трябва да бъдат насочени в тази посока, защото 

светът около нас се променя и развива в областта на технологиите. 

Изкуственият интелект в образованието вече се усеща в различни 

образователни платформи. Това драстично изменя традиционните методи на 

преподаване. Вече не е нужно да бъдеш физически в училището, ако искаш да 

учиш, а единствено интернет свързаност. Това дава достъп до голям обем от 

информация, която да проучиш в удобно време без значение от мястото, където 

се намираш, а изкуственият интелект може да предложи персонализирано 

обучение и интелигентно съдържание във всички образователни етапи, от 

детската градина до висшето образование. Подобни системи и платформи, които 

позволяват проектирането на виртуално съдържание, вече достигат до класната 

стая, видеоконференциите и дигиталните лекции, които днес са реалност, също 

са благодарение на изкуствения интелект. Времето, когато тази технология ще 

има широко приложение в сферата на образованието, не изглежда толкова 

далечна перспектива. Дотогава трябва да бъдем информирани за същността и 
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възможностите на изкуствения интелект с акцент към образованието, подготвени 

и придобили увереност в себе си, за да използваме адекватно и пълно 

възможностите на технологията. 
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ПЕРСПЕКТИВА И РАЗВИТИЕТО НА 

ПРОСТРАНСТВЕНО МИСЛЕНЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

Светлан П. Стефанов 

 

THE TRAINING ON THE PERSPECTIVE AND THE DEVELOPMENT OF 

SPATIAL THINKING OF THE STUDENTS OF FINE ARTS 

 

Svetlan P. Stefanov 

 

ABSTRACT: Spatial thinking and visual intelligence are part of the overall 

mental apparatus of humans, performing the reception, processing and analysis of 

information coming from the outside world through the various senses. Based on this 

information, each of us gains experience and develops different abilities that help us 

solve problems and perform various activities - from the simplest to the most complex. 

The article aims to check whether there is a change in the level of spatial 

thinking in students after a course of study in a linear perspective. The chosen research 

method is a test for determining spatial thinking according to Yakimanskaya, Zarkhin, 

Kadayas. Students are tested twice - before the start of the course and after the end of 

the course, at the end of the semester. The testing was conducted in two consecutive 

school years 2019/2020 and 2020/2021. 

 

KEYWORDS: visual-spatial intelligence, spatial thinking, linear perspective 

teaching, fine art. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-154/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В човешкото развитие способностите да се ориентира в пространството и 

да може да интерпретира визуалната информация от заобикалящата го среда са 

едни от най-важните еволюционни умения. Тези умения са пряко свързани с 

визуалната интелигентност и пространственото мислене. В съвременния свят 

особено след средата на 20-ти век потокът на визуална информация, извън 

непосредственото възприемане на света около нас, се увеличава в 

експоненциална зависимост. Масовото навлизане на телевизията и след 90-те 

години на 20-ти век – компютрите, интернет и мобилните комуникации и 

приложенията, свързани с тях, води до коренна промяна на начина, по който ние 

обменяме информация, обучаваме се, работим и живеем.  

Пространственото мислене и визуалната интелигентност са част от 

цялостния психически апарат на човека, извършващ приемането, обработката и 

анализа на информацията, постъпваща от външния свят през различните сетива. 

На базата на тази информация, всеки от нас трупа опит и развива различни 

способности, които ни помагат да решаваме проблеми и да извършваме различни 

дейности – от най-простите до най-сложните.  
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Теоретична част 

Изследването на човешката интелигентност и същността на процесите, 

свързани с нашето мислене и способности за учене, са били винаги във фокуса на  

психологията и педагогиката. Още в първата половина на 20-ти век редица учени 

са изследвали възприятията за пространство при човека. Сергей Рубенщайн в 

своите „Основи на общата психология“ разглежда пространственото възприятие 

като възприемане на разстоянието, на което се намират обектите от нас и един от 

друг, посоката, в която се намират, размера и формата на обектите [3: 290]. 

Освен това той разглежда подробно и всички признаци за изграждане на 

тримерен пространствен образ и понятието „константност на образа“ [3: 283 – 

285]. В подобна посока са и размишленията на големия швейцарски психолог 

Жан Пиаже – той определя възприятието като придобитото знание от нас за 

обектите и техните движения в резултат на директен и непосредствен контакт с 

тях [2:109]. Пиаже разглежда и спецификите на формирането на 

интелигентността през различните етапи на детското развитие.  

В англо-американската психологическа и педагогическа литература принос 

към изследването на пространственото мислене и визуалната интелигентност 

откриваме в трудовете на редица учени като Д, Х. Бетс55, 1909 г., У. П. 

Александър56, 1935 г., Самюел Кохс57, 1923 г., М. М. Макфарлейн58, 1925 г. 

Американският изследовател М. Макгий, в историческия си обзор, разглеждащ 

изследванията по темата, отбелязва: „В едно от най-ранните проучвания на 

„практичните способности“ Макфарлейн открива доказателства за групов фактор 

над общата интелигентност (g). Тя описва хора, които притежават практическа 

способност, която стои в основата на този фактор, като умението да се 

преценяват конкретни пространствени отношения [13:109].“ В един от най-

използваните тестове за определяне на общата интелигентност, Стандартните 

прогресивни матрици на Рейвън, публикувани за пръв път през 1939г. от 

английския психолог Джон Рейвън, са включени въпроси, свързани с определяне 

на визуално-пространствените способности на човека. Все още обаче съществува 

дебат дали тестът коректно измерва тези способности [14: 241–255]. 

След 70-те години на 20-ти век изследванията в тази област значително се 

увеличават (например: Дж. Керол59, 1993; Дж. Елиът и Смит60, 1983; Д. Ломан61, 

                                                           
55 Belts, G. H. The distribution and functions of mental imagery. Contributions to 

Education Series (Whole No. 26). New York: Columbia University Press, Teachers 

College, 1909. 
56 Alexander, W. P. Intelligence, concrete and abstract. British Journal of Psychology 

Monograph Supplement, 1935, No. 29. 
57 Kohs, S. C. Intelligence measurement. New York: Macmillan, 1923 
58 McFarlane, M. A study of practical ability. British Journal of Psychology 

Monograph Supplement, 1925, (1, Whole No. 8). 
59 Carroll, J. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytical studies. 

New York: Cambridge University Press 

(Chapter 8). 
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1979, 1988; М. Макгий62, 1979; И. Якиманская63, 1980). За важността на 

пространственото мислене известният психолог и педагог Ираида Якиманская, 

ученичка и колега на Сергей Рубенщайн, казва „Трудно е да се посочи даже една 

област от дейността на човека, където способността да се ориентира в 

пространството (видимо или въображаемо) да не е играла съществена роля“ [6: 

5]. Извън стандартните тестове за интелигентност се разработват и апробират 

специализирани тестове за пространствено мислене и визуална интелигентност 

като „Тест за сгъване на лист хартия“ на Ексторм, Френч, Хармън и Дермън64, 

1976; „Тест на Ванденберг“ за мисловна ротация65.  

Засиленият интерс към пространственото мислене и визуалната 

интелигентност през последното десетилетие както в сферата на образованието, 

така и при редица научни области и много различни професии се обуславя не 

само от масовото навлизане на компютърните и мобилните технологии в 

ежедневието ни, но и от по-задълбоченото разбиране на материята и 

осъзнаването на важността за цялостното ни развитие и социална адаптация и 

реализация на потенциала ни като хора. Развиването на пространственото 

мислене в процеса на всички степени на образование се отбелязва като 

приоритет в редица национални учебни програми, например: Австралийската 

учебна програма, орган за оценка и докладване [ACARA], 2015г.; Финландски 

национален съвет по образование, 2004г.; Министерство на образованието на 

Сингапур, 2006г. Пример за този интерес може да бъде връчването на 

Нобеловата награда в областта на физиологията и медицината за 2014г. на Джон 

О’Кийфи, Мей-Брит Мозер и Едвард Мозер за откритията си за „клетки в мозъка, 

които образуват система за позициониране в пространството66“.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          
60 Eliot, J., & Smith, I. M. (1983). An international directory of spatial tests. Windsor 

Berkshire: NFER-Nelson. 
61 Lohman, D. F. (1988). Spatial abilities as traits, processes, and knowledge. In R. J. 

Sternberg (Ed.), Advances in the psychologyof human intelligence (pp. 181–248). 

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. 
62 McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Psychometric studies and 

environmental, genetic, hormonal, and neurological influences. Psychological Bulletin, 

86, 889–918. 
63 Якиманская И.С. Развитие пространственного мышления школьников. М.: 

Педагогика, 1980, — 240 с. 
64 Ekstrom, R. B., French, J. W., Harman, H. H., & Dermen, D. (1976). Manual for kit 

of factor-referenced cognitive tests. Princeton, NJ: Educational Testing Service. 
65 Vandenberg, S. G., & Kuse, A. R. (1978). Mental rotations, a group test of three-

dimensional spatial visualization. Perceptual and Motor Skills, 47(2), 599–604. 
66 https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2014/press-release/ 
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 Фиг. 1. Примерни елементи от тестове за пространствено мислене. При 

теста за сгъване на хартия диаграмите вляво показват сгъване на парче хартия и 

пробиване на дупка в хартията. Задачата е да се каже коя от петте диаграми 

вдясно показва как ще изглежда хартията, когато е разгъната. В теста за умствена 

ротация на Ванденберг задачата е да се определи кои две от четирите фигури 

вдясно са ротации на фигурата отляво [10: 367]. 

 

Визуалната интелигентност е част от общата интелигентност на човека. 

Според теорията на Хауард Гарднър за можествената интелигентност, 

„Интелигентността е способността да се решават проблеми или да се създават 

продукти, които се оценяват в рамките на едно или повече културни условия“ [8: 

xxviii]. Той определя следните типове интелигентност, които всеки човек 

притежава в различна степен:  

вербално-лингвистична – определя способността да се борави с думи 

устно и писмено. Наложилата се в наши дни педагогическа практика изисква 

преди всичко развитието на този тип интелигентност; 

математическо-логическа е способността да се оперира с числа и да се 

мисли рационално. Развиването на този тип интелигентност също е активно 

застъпена в училищните програми; 

визуално-пространствена е способността за възприемане на 

пространството визуално, възможността да се анализира тази информация и 

човек да се ориентира и придвижва в това пространство, а също и да се 

трансформира креативно пространството; 

интраперсонална – в същността на тази интелигентност са нашите 

саморефлексивни способности, посредством които ние можем да оценяваме 

самите себе си. Свързана е с нашия стремеж за разбиране на смисъла, целта и 

значимостта на нещата. Включва осъзнаване на вътрешния свят на селфа/Аза, 

емоциите, ценностите, вярванията и различните ни търсения за постигане на 

истинска духовност; 



696 

 

телесно-кинестетична – често наричана „учене чрез правене“, е свързана 

с нашето използване на възможностите на тялото за изразяване и извършване на 

различни механични действия. Тя е в основата на сръчността и добрата 

координация; 

интерперсонална е способността за развиване и използване на социални 

умения, необходими при комуникация между хората в група; 

натуралистична – тя е в основата на интереса ни към света и разбирането 

на закономерностите и взаимовръзките в природата, жива и нежива; 

музикално-ритмическа е способността да се възприема и оценява, да се 

създава и трансформира и да се изпълнява музика и звук.  

Кембриджкият речник на психологията дава следната дефиниция за 

пространственото мислене (ПМ): „Способността да се интегрират перцептивни и 

когнитивни съдържания така, че успешно да се ориентираме и придвижваме в 

пространството, да създаваме правилни  умствени модели за размер, разстояние 

и пространствени отношения, които да ни позволяват да прилагаме умствена 

ротация по всички координати на пространствени обекти, разчитане на 

географски карти, а също и да се правят правилни изводи за относителните 

позиции и размери на обектите в пространството“ [12: 290].  

Съвременните изследователи разграничават 4 компонента на ПМ: 1. 

Пространствено възприятие (Spatial Perception) – възприятие за позицията на 

обект в пространството, неговите размер, форми, дължини, движения и др.; 2. 

Пространствена визуализация (Spatial Visualisation) – способността за 

изграждане на визуално представяне на обекти в 2D, 3D); 3. Ориентация в 

пространството (Spatial Orientation) – способността за оценка на своето 

местоположение в пространството спрямо околните обекти; 4. Умствена ротация 

(Mental Rotation) – способността да се върти мислено триизмерен обект, да се 

извършват различни действия и трансформации с него [4: 209]. По отношение на 

отделните компоненти изследователите са определили редица фактори, но все 

още няма унификация на цялостната концепция за струкурата и функциите на 

отделните елементи [11: 2]. Един от тези фактори, пространствената 

визуализация, включва способността да се представят движенията на обекти и 

пространствени форми [9: 175]. Характерно за пространствената визуализация е 

„извършване на обектно-базирани пространствени трансформации, при които 

позициите на обектите се преместват спрямо референтната рамка на околната 

среда, но референтната рамка на наблюдателя не се променя“ [9: 176]. 

Умствената ротация е част от процеса на пространствената визуализация, 

извършва се в кратковременната памет [13: 891]. 

Друг фактор (компонент) е пространствената ориентация.  

Изследователите ѝ дават различни определения: Гилфорд и Лейси67, 1947; 

Френч68, 1951; Екстром, Френч, Харман, Дермън69, 1976. Най-общо може да се 

                                                           
67 Guilford, J. P. and Lacey, J. I. (eds.) Printed classification tests. Army Air Forces Aviation 
Psychology Program, Research Report No. 5, 1947 
68 French, J. W. The description of aptitude and achievement tests in terms of rotated factors. 
Psychometric Monographs, No. 5, 1951. 
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дефинира така: способността да се определят отношенията между различни 

пространствени стимули, да се възприемат пространствени модели или да се 

поддържа ориентация по отношение на обекти в пространството. Референтната 

рамка на наблюдателя също се взема под внимание [13: 891]. 

„Пространственото мислене в най-развитите си форми оперира с образи, 

съдържанието, на които се състои във възпроизвеждането и преобразуването на 

пространствените свойства на обектите, тяхната форма, величини и взаимно 

разположение“ [1: 60], което в определена степен е и в основата на създаването 

на художествен образ. Художествената практика във всичките ѝ форми се 

осъществява на базата на широк кръг знания и умения, придобити в дълъг процес 

на обучение и самоактуализация. Съвременното обучение по изобразително 

изкуство в българските висши училища е основано в духа и на основата на 

принципите на европейския академизъм. Тези принципи са заложени от 

пионерите на художественото образование в областта на изобразителното 

изкуство в България – Константин Величков, Иван Мърквичка, Антон Митов и 

проф. д-р Иван Шишманов, когато през 1896г. се създава Държавното 

рисувателно училище. 

 Линейната перспективата е „част от теорията на изобразителното изкуство 

и се отнася към учебните проблеми в началото на обучението на художника” [5: 

7]. Тя „обединява всички пространствени проблеми – наука за видимите промени 

на предметите в заобикалящия ни свят по форма, цвят и големина, които зависят 

от гледната точка, т.е. от отношението на художника към обекта…  Като научна 

теория, перспективата трябва да се разбира и като вечен проблем за художника, 

който овладява пространството“ [5: 9]. 

За студентите от областта на визуалните изкуства визуално-

пространствената интелигентост е от изключителна важност. Разбирането на тази 

важност може да помогне в процеса на усъвършенстване на пространственото 

мислене на студентите, както и в цялостния процес на обучение. Изграждането 

на художествения образ, независимо от изразните средства, стила, жанра или 

вида на изобразителното изкуство е свързан с пространство. За композирането на 

това пространство художникът използва визуално-пространствената си 

интелигентост и пространственото си мислене. Прилагането на различни видове 

проекции и в частност на линейна перспектива, е в основата на „транслирането“ 

на пространствената информация, независимо дали е реална или имагинерна. За 

да могат грамотно да използват този инструментариум, студентите от всички 

специалности в областта на визуалните изкуства изучават линейна перспектива 

(при някои специалности, като архитектура например, се изучава дескриптивна 

геометрия, като по-широко поле, свързано с методите за представяне на 

триизмерното пространство върху двуизмерна плоскост).  

 

 

 

                                                                                                                                                          
69 Ekstrom, R.B., French, J.W., Harman, H.H., & Dermen, D. (1976). Manual for kit of factor-
referenced cognitive tests. Princeton, NJ: Educational Testing Service. 
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Експериментална част 

С цел да се провери дали има промяна в нивото на пространствено мислене 

при студентите вследствие на преминат курс на обучение по линейна 

перспектива, на студенти I курс, I семестър в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“, специалност „Педагогика на обучението по изобразително 

изкуство“, е проведен педагогически експеримент. Избраният метод на 

изследване е тест за определяне на пространственото мислене по И. С. 

Якиманская, В. Г. Зархин, X.-М.X, Кадаяс [7]. Студентите са тествани два пъти: 

преди започване на курса и след приключване на курса, в края на семестъра. 

Тестването е проведено в две последователни учебни години 2019/2020 г. и 

2020/2021г. Възрастовият диапазон е широк –  от 18 до 65 години. Получени са 

следните резултати: 

 

Таблица 1 - 2019/2020 г. 

 

No Име Възраст Резултат от 

тест 1 

Резултат от 

тест 2 

Тенденция 

1 Д. Д. 20 средно ниво високо ниво + 

2 К. Т. 21 средно ниво средно ниво = 

3 Й. И. 19 ниско ниво средно ниво + 

4 Д. Т. 49 високо ниво високо ниво = 

5 В. Ж. 20 ниско ниво ниско ниво = 

6 Й. Й. 43 високо ниво високо ниво = 

7 Н. Г. 53 ниско ниво високо ниво + 

8 Е. Д. 65 ниско ниво високо ниво + 

9 Г. М. 36 средно ниво средно ниво = 

10 Д. Д. 19 средно ниво високо ниво + 

11 Ж. М. 19 средно ниво високо ниво + 

12 Г. П. 49 средно ниво високо ниво + 

13 Г. Г. 37 средно ниво средно ниво = 

14 И. М. 25 високо ниво високо ниво = 

15 И. Ю. 19 средно ниво високо ниво + 

16 И. И. 43 средно ниво високо ниво + 

 

Таблица 2 - 2020/2021 г. 

 

No Име Възраст Резултат от 

тест 1 

Резултат от 

тест 2 

 

1 В. А. 19 ниско ниво средно ниво + 

2 Д. А. 23 средно ниво високо ниво + 

3 З. М. 39 ниско ниво ниско ниво = 

4 И. Х. 19 ниско ниво средно ниво + 

5 К. А. 35 средно ниво средно ниво = 

6 Н. К. 24 високо ниво високо ниво = 
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7 Н. Н. 20 средно ниво средно ниво = 

8 П. П. 21 средно ниво ниско ниво - 

9 С. Б. 42 ниско ниво средно ниво + 

10 Я. Ж. 33 средно ниво средно ниво = 

11 Я. С. 34 средно ниво високо ниво + 

12 С. Б. 45 високо ниво високо ниво = 

 

Брой на участниците: 28  

Възрастов диапазон: 

до 30 г. – 14  

30-40 г. – 6  

над 40 г. - 8 

 

Участници, повишили резултата си след 2-ри тест: 14, в проценти – 50%. 

Участници без промяна на  резултата си след 2-ри тест: 13, в проценти - 

46%, от тях 4 участници са с високо ниво и могат да не се отчитат, което дава 9 

участници без промяна, в проценти – 32%. 

Участници, понижили резултата си след 2-ри тест: 1, в проценти - 3,6%. 

 

При направен статистически анализ за провека на хипотезата е използван 

Т-критерият на Уилкоксън за рангови променливи. Установена е значителна 

разлика в представянето на студентите между тест 1 и тест 2, където 1 е ниско 

представяне, 2 е средно и 3 е високо, n = 28, Z = 3.26, p < 0.001 

 

Дадените резултати дават основание да се предположи положителна 

корелация за влиянието на обучението по перспектива върху пространственото 

мислене на студентите. 
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КЪМ ТОПОГРАФСКИТЕ И СИТУАЦИОННИТЕ ПЛАНОВЕ НА 

ПЛИСКОВСКОТО УКРЕПЛЕНИЕ (1905 – 2015 г.) 

 

Светлозар П. Стоянов 

 

TOWARDS THE TOPOGRAPHIC AND SITUATIONAL PLANS OF 

THE PLISKA FORTRESS(1905 – 2015) 

 

Svetlozar P. Stoyanov 

 

 

ABSTRACT: The idea of the proposed topic is to confirm, supplement and 

present, briefly and in general, the knowledge of the topographic and situational plans 

of the Pliska Fortress (1905 – 2015), result of graphic engineering and geodetic 

documentation. 

 

KEYWORDS: Pliska, Pliska Fortress. 

 

Известно е, че в периода 06 октомври – 10 ноември 1899 г. в близост до 

Плиска (Абоба) са реализирани археологически разкопки, които продължават и 

през м. ноември 1900 г., а управлението на дейностите е за сметка на Руския 

археологически институт (РАИ) – Константинопол под ръководството на Фьодор 

Успенски и Карел Шкорпил (командирован е за разкопките от Министерството 

на народното просвещение и с помощта на Военното министерство) [3, с. 16; 35, 

с. 19; 39, с. 153; 40, р. 140; 41, р. 11 – 12]. Успоредно с това е в ход и графичното 

инженерно-геодезично документиране на резултатите от провежданите 

измервания в процеса на работа. На базата на картата от 1884 г., експедицията 

нанася резултатите от археологическите проучвания и така през 1901 г. Карел 

Шкорпил реализира първия топографски план на столичното Плисковско 

укрепление („Планъ Абобскаго укреплениія”), а също и план на Вътрешния град 

с Голямата базилика („Планъ каменнаго укрѣпленія Абобы и раскопок 

Института”), които публикува през 1905 г. [6, с. 618 – 619, с. 624, с. 628; 13, с. 5 – 

12; 34, с. 1 – 15; 36, с. 183; 37, с. 104; 38, с. 30, с. 42]. 

В рамката на чертожното поле на „Планъ Абобскаго укреплениія” са 

нанесени хоризонталите, обособен е сектор с условните знаци, нанесени са 

теренните особености, изобразено е земленото укрепление, представен е 

Вътрешния град и Голямата базилика. Начертан е в посока юг – север най-

близкият, с точност до минути (L=3˚12ˈ), цял меридиан (географска дължина), 

който минава през укреплението, а в посока изток – запад е начертан най-

близкият, с точност до минути (B=43˚25ˈ), цял паралел (географска ширина), 

също минаващ през укреплението. Непосредствено под рамката, ограничаваща 

чертожното поле, графично е отразен линейния мащаб в крачки („Шаговъ”) при 

съответна директна точност, величина и основа. Мащабът е дублиран в 

километри („Килом.”). Би могло да се предположи, че за разработването на този 

топографски план на Плисковското укрепление Карел Шкорпил е ползвал карти 
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и картни подложки от заснеманията на Руския топографски корпус [по време на 

Руско-Турската освободителна война (1877 – 1878)], започнали през септември 

1877 г. и продължили до 1879 г. В рамката на чертожното поле на „Планъ 

каменнаго укрѣпленія Абобы и раскопок Института” е изобразен Вътрешният 

град и Голямата базилика. На този ситуационен план е отразен линейният мащаб 

в метри („метр.”) при съответна директна точност, величина и основа. Дублиран 

е в крачки („шаговъ”). Отделена е секция, където в по-едър мащаб в метри 

(„метровъ”) са изчертани планове на култови сгради, ситуирани в каменната 

крепост. В отделен сектор е нарисувана скица с разрез към нея на запазена 

павирана част от пътя между каменната крепост и Голямата базилика. Със 

съответен знак в чертожното поле е нанесена посоката север. Разработването на 

топографския „Планъ Абобскаго укреплениія” и ситуационния „Планъ 

каменнаго укрѣпленія Абобы и раскопок Института” потвърждава теоретичните 

знания; професионалния опит; навиците и практическите умения, които Карел 

Шкорпил притежава за реализиране на чертежи. 

В 1901 г. отново проличава убедеността на Карел Шкорпил, че „...няма 

вече никакво съмнение, че старата столица (до ц. Симеона) е била в Абобските 

развалини;...” [35, с. 19] и че дискусията ще продължи, в което братя Шкорпил не 

се съмняват още от 1898 г. 

През м. юни 1910 г. в София е изработен (от Фьодор Успенски и 

представители на Софийското археологическо дужество) проект за 

функционирането на т.нар. Балканска археологическа комисия, която да има 

седалище в Константинопол и секретариати в София и Белград. Целта на 

комисията е изучаване на археологическите въпроси от общ интерес за целия 

Балкански полуостров. Предвижда се заинересованост и от Турция, която също 

да има свой представител. За тази цел Фьодор Успенски влиза в преговори с 

български и сръбски археолози. Към посочената дата Руското правителство е 

отпуснало за проекта 10000 лв., а Сръбското правителство – 5000 лв. 

Своите изследвания на Плисковското укрепление представя в своя 

публикация през 1929 г. и Симеон Добревски, в която той прилага топографски 

„План на вънкашната землена ограда” и топографски план „Маневренъ станъ-

крепость Плиска с околнитѣ укрепления” [11, с. 8 (Черт. 1), с. 13 (Черт. 9)]. 

В рамката на чертожното поле на „План на вънкашната землена ограда” са 

нанесени хоризонталите, а в горния десен ъгъл е обособен сектор с условните 

знаци. Нанесени са теренните особености, изобразено е земленото укрепление, 

изобразен е Вътрешният град и Голямата базилика. В долния десен ъгъл е 

изобразена стойността на мащаба в числов вид (не е дублиран в линеен вид), а 

над нея със съответен знак е отбелязана посоката юг („S”) – север („N”). От своя 

страна в рамката на чертожното поле на план „Маневренъ станъ-крепость Плиска 

с околнитѣ укрепления” са изобразени земленото укрепление и Вътрешният град, 

а също и укрепленията „…при чифлик Кабиюкъ”, „…при Нови-пазар и 

Гьоджежи”, а също „…при с. Войводово” и Мадарското укрепление. Нанесени са 

железопътните трасета от София през Шумен и Мадара до Каспичан, а също и от 

Русе през Каспичан за Варна. Нанесени са хоризонталите и теренните 

особености. В сектор в горния десен ъгъл е нанесено заглавието, под него е 



703 

 

изобразена стойността на мащаба в числов вид (не е дублиран в линеен вид). Под 

мащаба са фиксирани условните знаци. Нанесени са хоризонталните разстояния 

от Плиска до всяко околно укрепление в км. 

Научното разкопаване на Плиска се възобновява от Националния 

археологически музей (НАМ) – София през лятото на 1930 г. и продължава през 

летните и есенните месеци до 1937 г. 

Основна задача през сезон 1930 г. и сезон 1931 г. е почистване на 

разкритите от РАИ – Константинопол структури [24, с. 69]. Иван Моллов 

информира, че „И през двата сезона се работи с група трудоваци от 50 души. 

Задачата ни беше да се почистят откритите от руския археологически институт в 

Цариград постройки, като се отстрани натрупаната около тях пръст.” [24, с. 69], а 

от преустановяването на проучванията (провеждани от РАИ – Константинопол) 

изминават около тридесет години. В задачите на подновените разкопки е 

предвидено изясняване на топографските и ситуационните планове на 

градището. 

Разнообразните селищно-географски изследвания в Плиска продължават и 

през следващите години, съпътствани от съставяне на ситуационни и 

топографски планове с документиране на резултатите [12, Обр. 1, 2; 14, с. 39 – 

40; 23, с. 73, с. 75]. 

В периода 1941 – 1942 г. се извършва и първото аерофотозаснемане на 

Плисковското укрепление. То е обхванато от 11 бр. снимки (По информация от 

Военно-географската служба на Министерството на отбраната на Република 

България към 13.05.2019 г.). 

Предприетото през пролетта на 1945 г. основно проучване на старините в 

Плиска е „в рамките на един цялостен план”, съставен от т.нар. Музеен комитет 

[20, с. 171 – 173]. Стамен Михайлов информира, че „Направените през 1945 – 

1947 година разкопки в Плиска..., влизат в рамките на един цялостен план, 

който... има за крайна цел изследването на всички неразкопани обекти. Този план 

беше установен от музейния комитет още през есента на 1944 год.” [9, с. 27; 20, 

с. 171 – 173]. Казаното предполага, че археологическите разкопки са планирани. 

В периода до 1947 г. (през 1947 г. археологическите разкопки са 

подпомогнати финансово от Българската академия на науките) топографският 

план на Карел Шкорпил е поправен и допълнен. С нанесените корекции Стамен 

Михайлов го публикува през 1949 г. [20, с. 171 (Бел. 6), с. 172 (Обр. 1)] и 

информира, че „Поправената скица, която публикуваме тук, се отличава от 

оригинала освен с прибавените нови, обекти на брой 13, още и с това, че тук е 

нанесено пропуснатото обозначение на едно от разклоненията на рекичката 

Асар-дере в горното ѝ течение – близо до изворите.” [20, с. 171 (Бел. 6), с. 172 

(Обр. 1)]. Стамен Михайлов изрично упоменава, че топографският план е „по 

Шкорпил”. Мащабът е нанесен в долната част в чертожното поле в метри при 

съответна величина и основа. Легендата е разположена в долния десен ъгъл на 

чертожното поле. При топографския план на Карел Шкорпил мащабът е в крачки 

и километри. Разположен е в долната част извън рамката на чертожното поле, а 

легендата е в горния му десен ъгъл. 
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Археологическите проучвания в Плиска продължават и през 1948 г. 

Активно се разработват планове, разрези и скици. Същевременно се извършва 

архитектурно заснемане на разкопките и документиране на измерванията. В 

посочените дейности помощ оказват студенти от Държавна политехника 

„Сталин” (ДПСт) – София [19, с. 49 (Бел. 1), с. 71 (Бел. 1)], а съставеният общ 

план на Плисковското укрепление е основа и за теренните изследвания през 1951 

г. 

Сектор, започнат през 1952 г. и включен в нова мрежа от квадрати със 

страна 4 м, е начална база за работа в продължените през 1955 г. археологически 

разкопки в Плиска. Те се документират, а архитектурното заснемане и 

необходимите за графичната документация чертежи се извършва от 

преподаватели, аспиранти и студенти от Софийския държавен университет 

(СДУ). В тази връзка Стамен Михайлов информира, че „Активна помощ особено 

при архитектурното заснемане оказаха командированите двама студенти от 

политехниката в София – Йордан Тангъров и Константин Червенраков...”. По-

нататък Стамен Михайлов допълва, че е ползвал графични материали в 

цитирания труд, а останалите остават в архив за бъдещи проучвания [19, с. 49 

(Бел. 1)] и още, че съществено участие в графичното документиране има и 

Сергей Иванович Покровски [19, с. 71 (Бел. 1)]. Видно е, че Стамен Михайлов не 

само оценява положения труд за графично документиране на откритите 

паметници, но и държи за тяхното точно техническо заснемане. 

През 1955 г. Стамен Михайлов публикува пореден топографски план на 

Плисковското укрепление със съответни допълнения, като изрично отбелязва, че 

той е „по Шкорпил” [19, с. 50 (Обр. 1)]. Тук отново проличава неговата 

коректност по отношение на Карел Шкорпил. В горната част на плана (извън 

чертожното поле) е нанесено заглавие, под което е изчертан линейният мащаб в 

метри при съответна величина и основа, а легендата е в долния десен ъгъл на 

чертожното поле. При топографския план на Карел Шкорпил линейният мащаб е 

в долната част извън чертожното поле и е в крачки и километри, а легендата е 

изнесена в горния десен ъгъл на чертожното поле. 

С цел да се представи планова връзка между отделните сгради и 

съоръжения, през 1956 г. е направена нова инструментална снимка на 

Плисковския център [20, с. 171 – 222; 22, с 263 – 288; 32, с. 101 – 108]. През 

същата година, по искане на Министерството на архитектурата и 

градоустройството, е извършено и аерозаснемане на каменната крепост на 

Плисковското укрепление, а резултатът, т.е. аероснимката, е публикуван от 

Любен Тонев през 1957 г. [26, с. 81 – 82; 33, с. 267 (Фиг. 11)]. На снимката ясно 

личат очертанията на Вътрешния град. 

Разкопките в Плисковското укрепление и тяхното документиране 

продължава и в следващите години. През 1960 г. Атанас Милчев публикува два 

топографски плана на част от каменното укрепление на Плиска [15, с. 34 (Карта 

І); 18, с. 31 (Обр. 1)]. Първият е с чертожна рамка, в която е разположена рамката 

на чертожното поле с хоризонталите. В неговия долен ляв ъгъл в рамка е 

разположен секторът с легенда. Численият вид на мащаба е отразен в долния 

десен ъгъл. Под него е изчертан линейният мащаб в метри при съответна 
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величина и основа, а под него е отразена височината на сечението в метри. В 

средата на лявата част на топографския план, в чертожното поле, със съответен 

знак е отбелязана посоката север. От своя страна вторият топографски план също 

е с чертожна рамка, ограждаща чертожното поле с хоризонталите. В долния ляв 

ъгъл на чертожната рамка е разположена легендата. Под нея е отразен линейния 

мащаб в метри при съответна директна точност, величина и основа, а под него е 

отразена височината на сечението в метри. Вдясно в рамката на легендата, която 

навлиза в чертожното поле, със съответен знак е отразена посоката север. 

По време на разкопките през 1961 г. Стамен Михайлов извършва 

допълнителни наблюдения на оградна стена откъм север на каменното 

укрепление след извършена оран [21, с. 44 – 45]. Той информира за „...един зид, 

чиято северна и източна страна отдавна ни бяха известни, но не се знаеше имаше 

ли зид откъм запад и къде се намира той. Сега и тази празнота бе попълнена.” 

[21, с. 45]. В същото издание допълва, че „Шкорпил е отбелязал върху плана на 

Плиска с.-з. ъгъл на тази ограда...” [21, с. 45]. Тук проличава точната 

информираност на Стамен Михайлов по отношение на графичните материали. 

През 1964 г. [16, с. 29] Атанас Милчев публикува топографски план на 

Плисковското укрепление и план на оградната стена откъм север на каменното 

укрепление [16, с. 28 (Обр. 5), с. 31, Обр. 8 (Схема); 17, с. 41], като упоменава, че 

топографският план на Плисковското укрепление е „...(изработен от К. Шкорпил 

и допълнен от Ст. Михайлов)” [16, с. 28 (Обр. 5)]. В цитираното издание Атанас 

Милчев информира, че „Задачата на изследванията в Плиска след 1950 г....” е „Да 

се установи една правилна, макар и относителна хронология на строежите и да се 

изследва изцяло материалната култура на това селище...” [16, с. 29]. Това 

предполага плановост на археологическите разкопки. Публикуваният 

топографски план е допълнен с трасето, изчертано с пунктир, на оградната стена 

откъм север на каменното укрепление. Линейният мащаб в метри е отразен 

непосредствено под чертожната рамка. В нейния долен десен ъгъл е разположена 

легендата, която навлиза в рамката на чертожното поле. Следва да бъде 

отбелязано, че при Карел Шкорпил линейният мащаб е в долната част извън 

чертожното поле и е в крачки и километри, а легендата е изнесена в горния десен 

ъгъл на чертожното поле. От своя страна ситуационният план отразява в по-едър 

мащаб в метри трасето, проучено със сондажи, на оградната стена откъм север на 

каменното укрепление. В долния десен ъгъл на чертежа е отразен графично 

линейният мащаб, а до него със съответен знак е отразена посоката север. 

Археологическите разкопки през 1967 г. продължават с прекъсване до 1970 

г. и са съсредоточени в проучването на Вътрешния град на Плиска с цел 

разкриване на нова част от обширната му територия. Изследванията са на площ 

от 700 кв.м, която е разкопана и обхваната от временна Работна план-квадратна 

мрежа (РПКМ) с квадрати 5 х 5 м [8, с. 105]. 

През 1969 г. продължават и археологическите проучвания около Голямата 

базилика в Плиска. От ситуационния план (източно ориентиран) е видно, че на 

най-голяма площ е проучван северният сектор. Заложената през 1971 г. в него 

Работна план-квадратна мрежа (РПКМ) обхваща 308 бр. квадрати. Мрежата е 

продължена през 1973 г. Източният сектор в северната си половина е с 
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номерация от 1 до 42, „а в южната носи сигнатура, приета от колектива на Ж. 

Въжарова”. Секторът южно от базиликата е разпределен на 21 квартала с по 25 

квадрата при страна 5 м, като нивелацията е спрямо подовата настилка в 

базиликата [5, с. 7 (Фиг. 1), с. 10 (Фиг. 2), с. 11]. В долната дясна част на 

ситуационния план е отразен графично линейният мащаб в метри при съответна 

величина и основа. 

В 1977 г. Националният институт за паметници на културата (НИПК) 

построява Работна геодезична основа (РГО) с квадрати 50 х 50 м във Вътрешния 

град на Плиска, която дълги години служи за геодезично документиране на 

археологическите разкопки. 

През 1982 г. Павлина Петрова публикува резултати от аерофотозаснемане 

на Плиска: скица със североизточния ъгъл на оградната стена откъм север на 

каменното укрепление [16, с. 31, Обр. 8 (Схема); 21, с. 44 – 45; 30, с. 61 (Фиг. 4)] 

и план на Плисковското укрепление с нанесените открити обекти при 

аерофотозаснемането [30, Цит. съч., с. 61 (Фиг. 4), с. 65 (Фиг. 6)]. Първата 

рисунка е ориентирана в посока североизток – югодапад и съдържа надписи по 

контура на съответните елементи. От своя страна ситуационният план на 

Плисковското укрепление съдържа откритите обекти от аерофотозаснемането. В 

долния десен ъгъл в рамката на чертожното поле е разположен линейният мащаб 

в метри при съответна величина и основа. Следва да бъде отбелязяно, че 

резултатите от аерофотозоснемането потвърждават прецизната работа на Карел 

Шкорпил, потвърждават наблюденията на Стамен Михайлов (след извършена 

оран по време на разкопките през 1961 г.), потвърждават и изследванията на 

Атанас Милчев. 

През същата (1982) година Павлина Петрова публикува актуализиран план 

на Плисковското укрепление с откритите обекти при аеропроучването и 

обхождането [27, с. 62, с. 67, Скица 1]. В 1984 г. тя го допълва с нови обекти [25, 

с. 52, с. 53 (Обр. 1)], както и с резултати от последвало аерофотографско 

заснемане [31, с. 37 – 48 и 8 бр. образи]. В чертожната рамка на ситуационния 

план се съдържа Плисковското укрепление, заедно с нанесените археологически 

обекти. Под рмката на чертожното поле е нанесен графичният мащб в метри при 

съответна величина и основа. 

Дистанционните аероархеологически наблюдения на Плисковското 

укрепление продължават и през 1987 г. [28, с. 153]. В тази връзка през 1992 г. 

Павлина Петрова публикува: топографски план на Плисковското укрепление с 

нанесена оградната стена откъм север на каменната крепост; план на каменната 

крепост с оградната стена откъм север; топографски план на каменната крепост с 

оградната стена откъм север и околността източно от тях [29, с. 65, (Обр. 1), с. 66 

(Обр. 2 – 4), с. 67 (Обр. 5), с. 69 (Обр. 7)]. Топографският план изобразява 

Плисковското укрепление с хоризонталите (през 10 м) и резултатите от 

аероархеологическите наблюдения. Над чертежа е разположено заглавието. Под 

изображението  в десния ъгъл е разположен мащабът в метри. Ситуационният 

план представя каменната крепост и оградната стена откъм север. В дясната част 

под изображението е нанесен графичният линеен мащаб в метри, а вляво от 

изображението, по средата, е нанесен съответен знак за посока север. 
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Топографският план изобразява каменната крепост и оградната стена откъм 

север, околността източно от тях и хоризонталите през 5 м. В долния десен ъгъл 

е отразена легенда, а вляво от нея е изчертан графичният линеен мащаб в метри. 

Следва да бъде отбелязяно, че графичното документиране е резултат от 

аерозаснеманията, а също е и в потвърждение на графично документиране и 

наблюдение на археолози от предходни години, както и от предишни 

аерофотозаснемания, аеропроучвания, обхождания. 

Представените тук до първите години от последното десетилетие на ХХ в. 

топографски и ситуационни планове от съответни заснемания продължават да 

бъдат разработвани и в следващия ХХІ в. Резултат са от системните 

археологически разкопки, които дават информация за Плисковското укрепление. 

Това предполага необходимостта от възстановяване на значително разрушената 

Работната геодезична основа (РГО) във Вътрешния град на Плиска за прецизно 

архитектурно и геодезично заснемане на резултатите от археологически 

разкопки. 

Работната геодезична основа (РГО) е предпоставка за комплексно 

архитектурно и геодезично документиране на резултатите от археологически 

разкопки. Това налага през 2006 г. възстановяване на РГО във Вътрешния град на 

Плиска в квадрати 100 х 100 м. Извършва се със съдействието на Павел 

Георгиев, а геодезичните дейности са осъществени от Ив. Саров, Ив. Иванов и Т. 

Хинков. С това се постига прецизност и точност при геодезичните заснемания [2, 

с. 173 – 176; 7, с. 564 (Обр. 1)]. Също през 2006 г. Павел Георгиев публикува 

план на Абоба-Плиска. Върху него са добавени означения на предполагаеми 

обекти. В същността си планът е идентично копие на „Планъ Абобскаго 

укреплениія”, публикуван от Карел Шкорпил през 1905 г. В тази връзка Павел 

Георгиев изрично споменава, че това е „План на Абоба-Плиска от Карел 

Шкорпил с добавено…” [4, с. 52, с. 53 (Обр. 1)]. 

Отбелязано бе, че през последните десетилетия (първите десетилетия на 

ХХІ в.), територията на Вътрешния град на Плиска се установява като терен за 

системни археологически разкопки. База за геодезичните заснемания и 

графичната им реализация е РГО. В обхванатия от нея терен ежегодно се 

проучват различни обекти, което налага точност, прецизност на измерванията 

при хоризонтално геодезично заснемане на археологическите изкопи и 

ситуирането им в план. В тази връзка за пръв път ситуационният план на 

възстановената РГО във Вътрешния град на Плиска е публикуван през 2009 г. в 

изданието „Археологически открития и разкопки през 2008 г.” от Валери 

Григоров и Андрей Аладжов от Националния археологически институт с музей 

на Българската академия на науките (НАИМ –БАН) [7, с. 564 (Обр. 1)]. 

Във връзка с набраната информация от терените проучвания до 2009 г. във 

Външния град на Плисковското укрепление Янко Димитров публикува през 2013 

г. топографска планова подложка на Плисковското укрепление, топографски 

план на Плисковското укрепление и ситуационен план на Плисковското 

укрепление с нанесените регистрирани археологически обекти [10, с. 289, с. 376 

(Табло XLА – Б), с. 377 (Табло XLI)]. В „Археологическа карта на Плиска” Янко 

Димитров информира, че „Ситуационният план на обектите във Външния град...е 
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изчертан върху основата на 2 „подложки”: ситуационен план..., в мащаб 1:10000, 

с хоризонтали за релефа,...” и „общ план в м 1:5000, с хоризонтали.” [10, с. 289]. 

Казаното предполага, а и от изображенията е видно, че двете подложки са 

топографски планове, които са основата за ситуационния план на Плисковското 

укрепление с нанесените регистрирани археологически обекти. 

През 2015 г. Георги Атанасов публикува: ситуационен план на 

Плисковското укрепление; ситуационен план на каменната крепост при 

управлението на хан Тервел (700 – 721); ситуационен план на каменната крепост 

след 811 г. [1, с. 226 (Обр. 59), с. 291 (Обр. 75), с. 296 (Обр. 79)]. В чертожното 

поле на първия план е изобразено Плисковското укрепление, а под него е 

изчертан мащабът в метри. Вдясно от него е нанесена легенда. Вторият план 

ситуира каменната крепост в цял контур. Нанесен е мащаб в метри в долния 

десен ъгъл на чертожното поле. Следващият ситуационен план изобразява 

каменната крепост с кръглите ъглови кули, петостенните кули и портите. 

Мащабът е разположен в долния десен ъгъл на чертожното поле. Цитираният 

автор изрично упоменава, че плановете са съответно изработени „по Р. Рашев”, 

„по Р. Рашев и Ст. Бояджиев” и „по Р. Рашев”, което показва коректността на 

Георги Атанасов към изследователите и читателите. 
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СТИГМА И РОДИТЕЛСКИ СТРЕС ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С 

АУТИЗЪМ 

 

Севджихан А. Еюбова 

 

STIGMA AND PARENTAL STRESS IN RAISING A CHILD WITH AUTISM 

 

Sevdzhihan A. Eyubova 

 

 

ABSTRACT: Autism spectrum disorders can become a stigma or a 

discriminatory characteristic. This discrimination applies not only to children with 

autism, but also to their families. On the one hand, children suffer from the limitations 

of autism, and on the other hand, they and their families are provoked by stereotypes 

and prejudices that result from misunderstandings and misunderstandings about 

autism spectrum disorders in society. The article addresses two main topics: stigma 

and parental stress in raising a child with autism and offers a description of 

stereotypes, prejudices and discrimination observed in personal, family and social 

contexts. The possibilities for overcoming the stigma and application of the family-

oriented approach in working with parents of a child with autism are discussed. 

 

KEY WORDS: autism, stigma, family-oriented approach. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

„Аутизъм“ или „нарушения от аутистичния спектър“ са общи термини за 

група комплексни разстройства на развитието с начало в ранното детство. Тези 

нарушения се характеризират с различни степени на тежест и затруднения в 

социалните взаимодействия, вербалната и невербалната комуникация, както и 

стереотипни, повтарящи се поведения и ограничени интереси.  

Нарушенията от аутистичния спектър могат да се превърнат в стигма, т.е. в 

дискредитираща характеристика [20]. Тази дискриминация се отнася не само за 

децата с аутизъм, но и за техните семейства. От една страна, децата страдат 

поради ограниченията, в които аутизмът ги поставя, а от друга, те и семействата 

им често са предизвикани от стереотипите и предразсъдъците, които са резултат 

от погрешни и недостатъчни разбирания за нарушенията от аутистичния спектър 

в обществото.  

Думата „стигма“ (от гръцки език – στίγμα ) означава знак, клеймо, петно, 

бележка. За разлика от думата стигма, терминът „стигматизация“ означава 

окачване върху отделен човек, общност или група на определени социални 

етикети.  

Стигмата е неразделна част от много стереотипи и е свързана със силно 

обществено неодобрение. Стигматизацията е социален процес, който се 

характеризира с [14]: 
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 етикетиране (идентификация и посочване на някои важни социални 

различия);  

 стереотипизация (свързване на социалните разлики със стереотипите); 

 разделяне (или отделяне на „нас” от „другите” на основата на 

създадени стереотипи и/или увеличаване на социалната дистанция); 

 загуба на социален статус, дискриминация (изпитвани от етикетирания 

индивид).   

 

Стигмата може да бъде разглеждана в две перспективи, първата – като 

обществена стигма, втората – като лична/семейна стигма, като всяка от тези 

перспективи е изградена от три компонента – стереотипи, предразсъдъци и 

дискриминация. В Таблица 1 са представени сравненията между компонентите 

на обществената и личната/семейната стигма. 

В редица проучвания се съобщава, че обществената стигма спрямо 

психичните заболявания е много по-силно изразена в сравнения с други 

заболявания и дори физически увреждания. Обществената стигма не се 

ограничава само до стереотипи в общата популация, а се среща дори и сред 

медицинските специалисти [16; 15].  

 

Таблица 1. Сравнение между компонентите на обществената и 

личната/семейната стигма 

 

Обществена стигма 

Стереотипи 
Отрицателни вярвания за дадена група (опасност, 

некомпетентност, слабост на характера и др.) 

Предразсъдъци 

Отрицателни вярвания като при стереотипите, но с 

добавена негативна емоционална реакция (например 

гняв, страх) 

Дискриминация 

Поведенческа реакция, предшествана от предразсъдъци 

(например избягване, изолация, сегрегация, отказване на 

помощ, отказ от наемане на работа или предоставяне на 

жилище) 

Лична/семейна стигма 

Стереотипи Негативно вярване за себе си 

Предразсъдъци 

Негативно възприемане на себе си, съпроводено с 

отрицателни емоции (ниска самооценка, усещане за 

несправяне) 

Дискриминация 

Поведенческа реакция вследствие на предразсъдък 

(самоизолация, избягване на социални контакти, 

самосаботиране при изпълнение на задачи) 

 

 

Паралелно с проучванията на нагласите в обществото спрямо 

„различните“, изследователският интерес е насочен и към стратегиите за 
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промяна на обществената стигма, като се обръща внимание на следните три 

стратегии – протести, обучение и личен контакт [2]. Протестите са 

възможност за изпращане на съобщения до медиите за спиране на неточното 

представяне на психичните заболявания и до обществото – да се неутрализират 

отрицателните вярвания като тези, че децата и хората с психични заболявания са 

опасни или дори заразни и трябва да се отбягват. От гледна точка на социалната 

психология протестите са реактивен отговор и много често претърпяват неуспех 

по отношение на изпращане на позитивни послания. С тази задача се справят 

различните форми на обучение и кампании за повишаване на информираността, 

чрез които обществото и представителите на различни групи могат да се 

запознаят с коректната информация, да вземат информирано решение и да 

променят нагласите си [4]. Така например в резултат на дейността на 

многобройни международни неправителствени организации, сдружения, 

образователни институции и застъпници през 2007 г., чрез специална резолюция 

62/139 от 18 декември 2007 г., Генералната Асамблея на ООН обявява втори 

април за Международен ден за повишаване на информираността относно 

аутизма. Това е значим в стратегическо отношение документ, който засяга 

милиони хора с аутизъм по света, има международно влияние не само върху 

нагласите на обществото спрямо аутизма, но и по отношение на 

изследователската дейност, свързана с нарушенията от аутистичния спектър – 

различните диагностични практики, терапевтични интервенции и образователни 

подходи. Обучителните кампании са с доказана ефективност по отношение на 

преодоляване не само на обществената стигма, но и на личната и семейната 

стигма. Взаимоотношенията със семейството на дете с аутизъм или със самото 

дете (без значение дали са формални, или не), както и по-високата честота на 

контакти, намалява стереотипното мислене и дава възможност на обществото да 

се увери, че въпреки затрудненията, които изпитва едно дете с аутизъм, то може 

да играе, учи, твори, успява, а впоследствие и като възрастен да се реализира 

професионално и да се адаптира в обществото, ако получи шанс за това. 

При разглеждане на стратегиите за промяна на т.нар. лична/семейна 

стигма изследователите са категорични [13], че в общество, в което се подкрепя 

дискриминацията, личната стигма влошава функционирането на индивида, 

понижава самочувствието му, представянето му, социалната му адаптация и 

качеството му на живот или като цяло се очаква вреден ефект върху индивида и 

семейството му  [9; 10]. Разбира се, възможни са и случаи, в които не се развива 

стигма, а по-скоро е формирано безразличие. Съществува обаче и друга гледна 

точка, предложена от група изследователи, които в проучванията си стигат до 

интересни и противоположни резултати – вместо да регистрират вредното 

влияние на личната стигма върху индивида, те дават примери за това как лица с 

психични заболявания например успяват да канализират гнева и негодуванието, 

изпитвани вследствие на дискриминацията, на която са подложени. 

Преодолявайки това, те успяват да променят ролята си в обществото – от пасивна 

в активна – и да получат достъп до по-различно отношение, респ. достъп до по-

добри социални или здравни грижи  [1]. Такъв е случаят с Темпъл Грандин, 
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която е с аутизъм и с личната си история става пример за лидер, защитаващ 

правата и нуждите на хората с нарушения от аутистичния спектър  [5; 6; 7]. 

Мери Темпъл Грандин, родена през 1947 г., е американски професор по 

биологични науки в Щатския университет на Колорадо. Още в ранна детска 

възраст е диагностицирана с аутизъм и е сред първите хора от аутистичния 

спектър, които публично споделят личния си опит и прозрения, свързани с 

аутизма. Изобретява устройство, наречено "кутия за прегръдки", което успокоява 

хората от аутистичния спектър. През 2010 година е включена в списъка на 100-те 

най-влиятелни личности в света. Тя вдъхновява създаването на наградения 

биографичен филм на HBO "Темпъл Грандин" [22]. 

 

"Чела съм достатъчно, за да знам, че все още се срещат много родители, 

а което е още по-странно – и професионалисти, които смятат, че "щом човек е 

получил диагноза аутизъм, той цял живот си остава аутист". Това е присъда, 

която обрича много диагностицирани деца на безрадостен и жалък живот, 

както се случи и с мен, когато още в ранно детство ми поставиха тази 

диагноза. Тези хора не са в състояние да проумеят, че характеристиките на 

аутизма могат да се модифицират и овладяват. Но аз съм убедена и съм 

живото доказателство, че това е напълно възможно."  

Д-р Темпъл Грандин в "През моите очи", 2016 

 

Прогнозата при нарушенията от аутистичния спектър и пожизненият 

характер на тези нарушения се отразяват несъмнено на родителите и поставят 

редица проблеми пред тях. Това е така, защото родителите, и пo-специално 

майките, са тези, които основно се грижат за децата. Грижата за деца с 

нарушения от аутистичния спектър е съпроводена с огромна емоционална тежест 

[11; 19; 8].  

В момента на самото потвърждаване на диагнозата „аутизъм“ родителите 

се сблъскват с още една загуба – губят образа на „идеалното дете“ и свързаните с 

него очаквания за хода на развитието му. Наред с тази травма родителите са 

изправени пред несигурността не само по отношение на развитието на детето, но 

и по отношение на бъдещето на семейството. В допълнение проблемните 

поведения на детето, които клинично се проявяват като ограничени, често 

повтарящи се и трудно поддаващи се на промяна, могат да направят 

родителството трудно и да подлагат семейството на непрекъснати 

предизвикателства. Най-често такива са случаите, в които родителите нямат опит 

(например случай с първото дете в семейството) или не знаят нищо за 

нарушенията от аутистичния спектър. В резултат на това връзката родител – дете 

може да пострада и да доведе до недостатъчно добро родителство и повишени 

нива на стрес.  

Отглеждането на дете с аутизъм е описано като трудно поради интензитета 

на проблемните поведения, с които родителите и всички, полагащи грижи, 

следва да се справят ежедневно. Нервните сривове, невъзможността да се 

контролират и предвидят, както и агресивните поведения са най-често срещаните 
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ситуации, които възникват при опит за промяна на дневния режим на децата с 

аутизъм.  

Справянето с мениджмънта на аутизма (всички консултации, диагностични 

процедури, организирането и получаването на услуги) изисква развиването и 

използването на копинг стратегии. Родителите споделят, че приемането на 

диагнозата и приемането на детето им такова каквото е, както и фокусирането 

върху това какво може да бъде направено, са част от стратегиите, които 

използват в ежедневието си. Изрази като „правя всичко, което е по силите ми“ и 

„никога не се предавам“ – най-точно отразяват прагматизма, постоянството и 

упоритостта на родителите да насочват усилията и времето си в подобряване на 

състоянието на детето си. 

Родителите непрекъснато се стремят да подобрят познанията си за аутизма 

чрез проучване на научната литература и новостите по темата, чрез разговори с 

други родители или сърфиране в интернет при търсене на информация. Освен 

това те са много проактивни, когато става въпрос за нови видове терапии, и са 

готови да опитат всичко, което може да помогне на детето им.  

Характеристиките, които са високо оценени от родителите при контакта им 

със специалисти по детско развитие, са предоставянето на подкрепа, 

състрадателността, чувствителността и признаването на родителя като авторитет. 

Родителите съобщават, че съществено за справянето им с проблема е било 

времето, което специалистите са отделили, както и действията им относно това 

какво може да се направи „тук и сега“ – в момент, в който емоциите по 

отношение на несигурното бъдеще и повишената тревога са доминирали. В 

същото време родителите предпочитат откритост и очакват прозрачност за 

прогнозата за развитие на детето им. Случаите, за които родителите съобщават, 

че са изпитали фрустрация, са били тези, в които медицинските специалисти не 

са обърнали внимание на притесненията им относно развитието на детето им, не 

са били искрени, че не са специалисти по аутизъм и не са ги насочили 

своевременно за оценка на детското развитие, и това е намалило доверието  [17]. 

Заболяването на едно дете може да има силен травматичен ефект върху 

семейството и предполага нужда от продължителна социална подкрепа и 

професионална помощ. В случаите на деца с проблеми в развитието броят и 

видът на специалистите, с които семейството ще контактува, е допълнителен 

фактор, който може да усложни семейното функциониране и справяне. Услугите, 

които семейството на едно дете с аутизъм би ползвало, са разнообразни и 

интердисциплинарни. Те могат да са здравни, социални, образователни или пък 

свързани с кариерното ориентиране. Въвеждането на партньорски модел при 

работата със семействата на деца с аутизъм, или т.нар. семейно-ориентиран 

подход, е от съществено значение при планиране, реализиране и оценка на 

ефекта от интервенциите. Този модел на работа се основава на сътрудничество 

между семейството, от една страна, и експертите (медицински специалисти, 

логопеди, психолози, учители, социални работници и др.), от друга.  

В периода от м. септември до м. ноември на 2014 г. по проект на 

Министерство на труда и социалната политика (МТСП), финансиран от 

Световната банка, Фондация Карин дом провежда поредица от обучения на тема 
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„Нови подходи при съобщаване на родителите за увреждането на детето им с 

цел превенция на изоставянето на деца на ниво родилно отделение“. В 

обученията се включват над 202 медицински специалисти от 32 болници в 

България, които се запознават със семейно-ориентирания подход. Организацията 

работи усилено за изграждане на толерантност в българското общество към 

децата и хората със специални нужди. Основните дейности се реализират чрез 

център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните 

семейства и чрез ресурсен и обучителен център. Фондация Карин дом е пример 

за активна гражданска организация, която не само промотира семейно-

ориентирания подход, но и го прилага чрез предоставяне на различни 

професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. В 

своето „Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна 

интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция 

на уврежданията“ фондацията (Фондация Карин дом, 2014: 39 – 40) разглежда 

основните принципи на семейно-ориентирания подход [21]: 

 специалистите се отнасят с достойнство към семейството и го 

признават за константа в живота на детето; 

 специалистите проявяват чувствителност към семейното 

разнообразие (съобразяват се с расата, етноса, културата и социално-

икономическия статус); 

 изборът, който семейството прави, и вземането на решения се 

подкрепят и случват на всички етапи; 

 със семейството се споделя информация постоянно и безпристрастно, 

за да може то да вземе информирано решение; 

 фокусът на интервенциите се определя от семейството; 

 предлаганата подкрепа се осигурява по гъвкав начин; 

 използва се широк набор от средства за подкрепа; 

 силните страни на семейството се използват като ресурси; 

 взаимодействията са партньорски и резултат от съвместна работа 

между родител/и специалист/и; 

 начините за предоставяне на помощ са овластяващи. 

Централно място в тези принципи заема идеята, че семейството е 

константа в живота на детето и най-добре познава нуждите му [18]. Развитието 

на сътрудничество между детето и семейството невинаги е толкова лесно. Всеки 

един професионалист, който работи с деца и семейства, следва да е запознат с 

бариерите, които могат да попречат при изграждането на ефективно 

партньорство с родителите [3]. 

Една от най-големите бариери сред специалистите (без значение какъв е 

профилът им) е, че са научени да работят по т.нар. традиционен „експертен 

модел“. Това означава работа само в рамките на една дисциплинарна област 

(примерно медицина, психология или педагогика). Този модел на работа лишава 

специалистите от възможност за преминаване към работа в интердисциплинарен 

модел, изискващ ефективна комуникация и сътрудничество не само с други 

специалисти, но и със семейството на детето. Важно е да се подчертае още 
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веднъж, че при прилагането на този модел специалистът се съобразява с нуждите 

и ресурсите на семейството, а не само с тези на детето с аутизъм.   

Друга бариера пред промяната на нагласите и действията на специалистите 

може да бъде и нагласата на самите родители. Обичайно е те да са пасивни 

потребители на услугите, но с промяната на законодателството вече има 

очаквания и към тях – родителите да имат активна роля както в здравните и в 

социалните услуги, които детето им ще ползва, така и в процеса му на обучение. 

За да се случи това, родителите следва да са информирани за наличните услуги, 

да притежават добри умения за комуникация и да бъдат включени като активен 

член на интердисциплинарния екип, който ще обслужва детето. Повечето 

родители не са подготвени да изпълняват тези очаквания и ще трябва да бъдат 

подкрепени в развиването на уменията им за работа в екип с различни 

специалисти. 

Развитието на партньорство между родители –  семейство – специалисти 

предполага по-интензивно взаимодействие. Ефективното партньорство във 

взаимодействието поставя изисквания за личните качества на родители и 

специалисти – взаимно уважение, откритост, доверие, умения за активно 

слушане, чувствителност и емпатия.     

Всички специалисти, ангажирани в предоставяне на услуги по ранна 

интервенция, следва да работят със семейството, за да изградят най-добрия план 

за подкрепа на детето. Родителите са експерти по отношение на нуждите на 

детето си и знаят много повече за него в сравнение със специалистите, които 

събират информация чрез наблюдения или прилагане на поредица от тестове. 

Семейството освен това е основният източник за подкрепа, осигуряващ 

стабилност в един много променлив и сензитивен период от човешкото развитие 

– детството. Всяко семейство е различно и специалистът трябва да може да 

разпознава, приема и уважава различията, да разбира различните влияния на 

социалните, икономическите и духовните аспекти в живота на човека. Например 

социално-икономическият статус на семейството може да има огромно влияние 

върху качеството на живот на детето. Специалистите следва да разполагат с 

информация и с възможни ресурси за подкрепа, като този тип насочване се 

приема за съставна част от услугите, които предоставят. 

Преди да вземат решение за ползване на услуги – скрининг, 

психодиагностика, включване в програма за ранна интервенция или получаване 

на специална образователна подкрепа, родителите следва да са добре 

информирани. Отговорност на специалиста е предоставянето на пълна и 

обективна информация [12]. Информирането на родителите и включването им в 

процеса на вземане на решения може да има значителен ефект по отношение на 

намаляване както на родителския стрес, така и на стреса у детето. Откритата 

комуникация между родителите и специалистите пряко влияе и върху качеството 

на професионалните отношения.  

Най-важната задача е предоставянето на подкрепа на семейството. 

Съществуват два основни компонента на подкрепа – единият е даване на 

възможност, а другият е така нареченото „овластяване“. Даването на възможност 

се отнася до създаването на условия, в които родителите да покажат какви са 
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актуалните им умения, докато учат и придобиват нови. Овластяването се отнася 

до способността на специалистите да упълномощават членовете на семейството с 

умения за контрол в живота.  

Ползите от семейно-ориентирания подход са много. Специалистите, 

използващи такъв тип подход, изграждат доверителен контакт не само с детето с 

нарушение от аутистичния спектър, но и със семейството му. Това позволява 

оптимално сътрудничество, което води до повишаване на качеството на живот. 

Като работят в екип със специалистите, родителите могат да направят 

информиран избор по отношение на подкрепата, от която детето им се нуждае. 

Един такъв пример за въвеждане на семейно-ориентиран модел на работа е 

представен в проучване на Американската педиатрична академия, в което се 

установява, че децата, чиито семейства са включени при предоставяне на 

грижите в болнични заведения, плачат по-малко; състоянието им изисква по-

рядко прилагането на медикаменти; изпитват болка в по-малка степен; по-

спокойни са; болничният престой е съкратен в сравнение с тези, при които 

родителите не работят в екип с медицинските специалисти [18].  

Още по време на обучението в специалности, в които има интензивни 

контакти с деца и родители, се поставя акцент върху комуникационните умения 

и условията за постигане на доверителен контакт. Знанията и уменията, 

придобивани по време на това обучение, не само че не трябва да се подценяват, 

но и трябва да се поддържат и след завършване на едно добро ниво под формата 

на различни следдипломни обучения или кратки квалификационни курсове. При 

специалисти, работещи интензивно и ежедневно с деца и родители, изискванията 

за добри комуникационни умения са много повече, защото работата с деца като 

специална група предполага семейството също да бъде включено, без значение 

дали става въпрос за предоставяне на здравни, социални или образователни 

услуги.  

Осъществяването на ефективна комуникация с родителите е от ключово 

значение за ангажирането им в процеса на подпомагане на детето и подобряване 

на прогнозата, както и за цялостната адаптация на семейството към нарушението 

в развитието. Разговорът с родителите за това, че детето им има проблем в 

развитието, е събитие, за което няма шаблон, който да предаде с максимална 

точност как, кога и къде точно ще се случи това. От гледна точка на времето на 

известяване може да се направи следното разграничаване – известяване при 

пренатална диагностика, при непосредствена диагностика по време на и 

непосредствено след раждането и известяване в по-късен етап от развитието. 

Тези уточнения са важни, за да се внесе яснота как родителите в тези етапи 

възприемат детето си, как ще приемат новината и от какъв тип точно подкрепа и 

информация биха могли да имат нужда. Основните нужди на семействата са 

свързани с получаване на информация, изслушване, уважение към детето и 

родителите, респ. семейството.  
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ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ 

УСВОЯВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 

 

Снежана Л. Борисова 

 

INCREASING THE MOTIVATION FOR STUDENT LEARNING IN THE 

ACQUISITION OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN HUMAN AND SOCIETY 

EDUCATION 

 

Snezhana L. Borisova 

 

ABSTRACT: This article presents various innovative forms, methods, tools, 

educational technologies that facilitate the acquisition of historical knowledge and 

their lasting memorization by students in the initial stage of primary education. 

Variants for use in the pedagogical practice of some of the innovative forms, methods, 

tools that can be applied in the development of specific topics of the educational 

content of man and society for 3rd and 4th grade are presented. 

 

KEYWORDS: motivation, cognitive interest, innovation, historical knowledge, 

learning in stations, lapbook, primary school. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от 

параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Динамиката в развитието на обществения живот, социалните промени, 

глобализацията, навлизането на новите технологии, интензивното общуване 

между хората от цял свят поставят образованието пред редица 

предизвикателства. За справянето с тези предизвикателства е необходимо всеки 

български гражданин да бъде образован, знаещ и можещ човек, за да може да се 

адаптира, развива и просперира в съвременното общество. Съвкупността от 

умения, които са необходими на хората, живеещи в XXI век, непрекъснато се 

разширява и променя. Те трябва да могат да действат отговорно, да вземат 

решения, да разбират себе си и другите, да умеят да разкриват собствения си 

потенциал, да изграждат поведение на основата на толерантността и зачитането 

на човешките права. Заедно с това е необходимо да се акцентира все повече 

върху умения като критично мислене, изказване на информирано, компетентно 

мнение, инициативност,  решаване на проблеми и умения за работа в екип. Все 

по-силно се очертава необходимостта и от възпитателната работа с децата и 

учениците, за да бъдат те достойни граждани на България, Европа и на света. 

Ние живеем в динамично време и ако искаме днешните ученици да 

притежават всички тези качества и да се справят с предизвикателствата в бързо 

променящия се свят, е необходимо да се направи „преход от преподаване, 

запаметяване и възпроизвеждане на информация към използване на 

интерактивни методи, активно взаимодействие между участниците в 
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образователния процес, персонализация на учебното съдържание и ориентация 

към резултати“[6]. 

Началното училище  има решаваща роля и значение за подпомагане на 

подрастващите, още от най-ранна възраст да развиват своите патриотични 

ценности, насочвайки ги към тяхната индивидуалност, продиктувана от 

българския дух и традиции. В учебния предмет човекът и обществото в достъпна 

форма се представят знания за човека, за обществото, за географската среда, за 

най-значимите събития в историята на българската държава. По този начин у 

учениците се изгражда една цялостна картина за света и мястото на човека в 

него. В резултат на това те могат да осмислят своята роля в съвременното 

общество, да разберат, че са част от него, да се приобщят към общочовешките и 

националните ценности.  За да се постигне това, е необходимо при 

преподаването на миналото, на настоящето в часовете по човекът и обществото 

учителите да бъдат креативни, иновативни, вдъхновяващи. Те трябва да съумеят 

да мотивират учениците си да търсят нови знания, да формират у тях 

изследователски и творчески интереси. 

Етимологичното значение на термина „интерес“ (лат. interesse – в средата 

съм) изразява отношението на съответствие между организма и средата. Всяко 

поведение е мотивирано от някакъв интерес [5; 9] Според Б. Минчев 

мотивацията е движещата сила, която стои зад всички действия на индивида. Тя 

включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка и 

своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. 

Основните функции на мотивите са свързани с подбуждане и насочване на 

активността на индивида; задаване на смисъл на действията; осигуряване на 

активна практическа дейност в процеса на обучението [1]. За активизиране на 

познавателната дейност на учениците в процеса на обучение по човекът и 

обществото в началния етап на основната образователна степен трябва да се 

използват  такива иновативни форми, методи, средства, похвати, които ще 

създадат реален и траен интерес към преподавания материал, ще подтикнат 

ученика да осмисли делото и историята на  нашия народ. 

За мотивирането и активизирането на познавателната дейност на 

учениците при изучаване на учебното съдържание по човекът и обществото 

може да се използват разнообразни иновативни форми, методи, средства. 

Интерес представляват иновативните образователни технологии: 

информационно-комуникационните технологии, проектната технология. 

Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) са неделима 

част от съвременния урок. Мултимедийните презентации се използват 

изключително често в учебния процес. Те предоставят добри възможности за 

онагледяване на учебното съдържание, тъй като в част от темите по човекът и 

обществото в рамките на един час учениците се запознават с няколко събития и 

личности. В този случай използването на мултимедийната презентация осигурява 

възможност на учениците да възприемат информацията с повече сетива, което е 

предпоставка за по-задълбочено и трайно усвояване на знания, свързани с 

историята на българската държава. Презентациите съдействат и за придобиване 

на правилни представи за различните епохи, личности и събития, които се 
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изучават. В рамките на урока мултимедийните презентации могат да се 

използват при актуализиране на знания от предходни  теми или за проверка на 

домашна работа; при представяне на новите знания или само част от тях; при 

затвърдяване на знанията – за изпълнение на разнообразни задачи, игри; при 

обобщение на знанията. Друго предимство на тези технологии е, че учениците 

могат и сами да подготвят презентации по определена тема или да представят 

своята дейност, свързана с изпълнението на проект.  

В последните две години, когато по време на пандемията част от 

обучението се провеждаше дистанционно, използването на ИКТ даде 

възможност за провеждане на много виртуални разходки из различни музеи, за 

разглеждане на исторически и архитектурни паметници и др. Интернет 

пространството е необятно и цялото е на разположение на учениците. Днес те 

прекарват много голяма част от времето си в този виртуален свят. Това е техният 

свят,  затова е добре той да предлага повече възможности за обучение. В 

интернет учениците могат да открият не само информация и виртуални уроци, но 

могат да играят и игри с историческа насоченост, напр. на сдружение „Азбукари“ 

– „Играй, учи и спечели с Букварино“. Все по-често в различни помагала и 

детски енциклопедии се използват и QR-кодове, чрез които се провокира 

интересът на учениците и се обогатяват техните знания. Използването на 

съвременните информационни технологии в обучението по човекът и 

обществото безспорно съдейства за повишаване интереса на учениците и за 

тяхното активно участие в учебния процес при изучаване на теми с историческа 

насоченост. 

В контекста на съвременното образование, проектното обучение се 

определя най-често като  форма на организация на обучението (L. Duncker 2007; 

E. Juergens 2004; I. Hegele 1999 и др.) [3; 127], подход или като педагогическа 

технология. Проектът като педагогическа технология е „една личностно-

ориентирана технология, начин за организиране на самостоятелната дейност на 

учениците, насочена към решаване на задачи в рамките на учебния проект, 

интегриращ в себе си проблемният подход, груповите методи, рефлексивните, 

презентационните, изследователските и др.” [4; 242]. В рамките на работата по 

проект е препоръчително да се използват групови форми на работа. По този 

начин още от ранна училищна възраст се създава възможност за коопериране и 

съвместна работа на учениците. „Кооперирането изисква прогностично мислене, 

изисква умение за планиране и за вземане на решения, а тези комплексни умения 

се формират постепенно. Именно проектите предлагат подходящо поле за 

упражняване в това отношение [2; 216]. Проектното обучение е подходяща 

форма и за формиране у учениците на умението да се поема отговорност – не 

само за себе си, но и за другите. Работата по проект изисква „партньорски 

взаимоотношения, диалогов вид комуникация между участниците в проекта, 

както и между учащите се и обучаващия”. Всичко това има важно значение за 

изграждането на личността на ученика и за неговата успешна реализация в 

живота. 
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Особено удачно е в рамките на проекта да се използват: мозъчна атака, 

решаване на проблемни ситуации, казуси, които съпътстват ежедневието на 

учениците. 

Като пример за проект, свързан с учебното съдържание по човекът и 

обществото, може да се използва проектът „Посланици на България“. Темата за 

известните личности в областта на науката, спорта, културата, които са 

прославили страната ни в света, се изучава в 4. клас.  

Цел на проекта: да съдейства за развиване на национално самосъзнание и 

идентичност у учениците чрез запознаване с живота и дейността на българи, 

придобили известност в страната и света в определена професионална област. 

Задачи: 

1. Проучване и обобщаване на постиженията на българи в областта на 

културата, науката и 

спорта, с които страната ни е известна. 

2. Издирване и систематизиране на информация за по-малко известни 

българи със световен принос в обществения живот. 

3. Издирване, проучване и систематизиране на информация за известни 

българи от родния край в областта на спорта, културата и политиката. 

Очаквани резултати: 

На ниво знания: Разширяване на обхвата на знанията за известните българи 

от новата ни история и техните постижения в областта на културата, науката и 

спорта. 

На ниво  умения: Намиране, подбор, обобщаване и систематизиране на 

информация от различни източници по темата; развиване на умения за работа в 

екип. 

На ниво отношения: формиране на положителни нагласи, на национална 

гордост и самочувствие от постиженията на известните българи; осъзнаване на 

себе си като значима част от обществения живот. 

Съдържание на проекта: Във връзка с проекта учениците (по групи) 

извършват следните дейности:  

- намиране на информация за известни личности от България и техните 

постижения в различните области – наука, образование, спорт, литература, 

музика, изобразително изкуство от различни източници – енциклопедии, 

вестници, списания, книги, интернет сайтове; 

- събиране на информация от родители, близки и познати за известни и по-

малко известни личности от родния край с постижения в областта на 

литературата, изкуствата, науката, спорта; 

- организиране и провеждане на среща разговор с известна личност, която 

работи или живее в родния край (при възможност). Това съдейства за 

повишаване мотивацията и познавателната активност на учениците за работа по 

проекта; 

- проучване на информация за обществени сгради, улици, носещи имена на 

известни личности; издирване на паметници, къщи музеи на известни личности в 

родния край и в страната; 
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- провеждане на беседа за възможността всеки от учениците да допринесе 

за известността на своя клас, училище, град, страната; 

- обсъждане на събраната информация в екипите и подбор на 

информацията, с която ще бъде представена всяка личност; 

- провеждане на дискусия относно представянето на работата по проекта – 

албум/табло/информационна книжка на известни личности от родния край; 

презентация/табло/лапбук/ и др., чрез които представят значими постижения на 

българи в областта на науката, културата, спорта и др.; 

- подготовка и изготвяне на крайния продукт от работата по проекта. 

Възможностите за представянето на резултатите от работата са много и 

различни, в зависимост от предпочитанията на учениците - организиране на 

вечер  напр. „Нашите посланици пред света”, на която във формат на 

телевизионно предаване с различни рубрики учениците да представят пред 

своите съученици, родители, близки, работата си и изготвените материали; 

изготвяне на постери, презентации и др.  

Предложения проект дава възможност на учениците за обогатяване 

знанията им за известните личности, за техните постижения и ролята им за 

развитието на българската култура, спорт, наука. По този начин се съдейства за 

повишаване чувството им на гордост, че са българи и желанието им да извършат 

нещо значимо за своята родина. Проектът дава възможност за полагане основите 

за формирането на историческа памет у учениците и за развиване на тяхната 

национална идентичност.  

При повечето иновативни технологии се препоръчват груповите форми на 

работа. „Ученето по станции“ е една съвременна иновативна форма на 

обучение, заимствана от областта на спорта. Тя е създадена от Р. Е. Морган и Г. 

Т. Адамсон през 1952 г. Основната идея при т. нар „станционна комбинация“ е 

спортистите, разделени на групи, да преминават през различни станции, на които 

да изпълняват упражнения за определено време. По-късно тази форма започва да 

се прилага и в обучението по различни учебни предмети. В българското училище 

тя се използва, макар и не толкова често, като форма на обучение при 

запознаване на учениците с природната и обществената среда в началното 

училище. Характерна особеност при нея е, че учениците се разпределят в малки 

групи, които преминават последователно през поредица от учебни центрове или 

станции. По този начин, чрез самостоятелната си дейност по станциите, 

учениците имат възможност да обхванат различните гледни точки от 

разглежданата тема. 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, на която 

учениците от по-бързо работещите групи да имат възможност да изпълнят още 

една задача, докато изчакват освобождаването на своята следваща задължителна 

станция. Подготвените материали за работа на всяка станция трябва да бъдат 

разнообразни – енциклопедии, атласи, статии от вестници, списания, 

илюстрации/снимки, при възможност компютър/таблет с осигурен достъп до 

интернет, презентации, кратки видеофилми и др., а изпълнението на задачите – 

да изисква изпълнението на различни дейности.  
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 „Ученето по станции“е подходяща форма на обучение при уроци за 

затвърдяване на знанията и формиране на умения и при уроците за обобщаване и 

систематизиране на знанията.  

Примерна организация на станциите за урок на тема: Нашите предци 

(Човекът и обществото 3. клас) 

Тип на урока: за затвърдяване на знания и формиране на умения 

Станция 1: Източници на знания за миналото 

На учениците се предлагат снимки на различни източници на информация 

за миналото, като за всеки е написано от коя година е. След като ги разгледат, 

учениците трябва да разпределят представените източници в две групи: 

материални и писмени източници и да изчислят от кой век са. 

Станция 2: Траки 

Учениците разглеждат рисунки или картини, свързани с живота и 

вярванията на траките, и подготвят визитна картичка за тях на предварително 

подготвен работен лист, който включва информация за техния начин на живот: 

къде живеят, какво отглеждат, как се изхранват, в какво вярват, какво е останало 

като наследство за поколенията от тях. 

Станция 3: Славяни 

От детска енциклопедия учениците проучват информация, свързана с 

живота на славяните. След това попълват в таблица или изготвят мисловна карта, 

в която е отбелязано: къде са живели; как са се прехранвали; какви са били 

техните вярвания. 

Станция 4: Древни българи 

На станцията са осигурени снимки от Историческия парк в област Варна, 

от които учениците извличат информация за живота на древните българи. При 

възможност може да имат даден QR-код, чрез който да получат необходимата 

информация или да изгледат кратък видеоклип. След това попълват 

кръстословица, в която като ключова дума получават наименованието на 

прабългарско селище, което могат да посетят, за да научат допълнителна 

информация за древните българи (Фанагория). В кръстословицата могат да се 

включат думите: юрта, календар, хан, племена, Тангра, коне, Кубрат, конница, 

Стара Велика България и др. 

Допълнителна станция:  

Учениците подреждат пъзел (напр. от съкровище, гробница) и след това 

записват наименованието на получения обект. Други варианти за тази станция са 

да оцветят картина, свързана с живота на траките, славяните или древните 

българи; да допълнят кратък текст, да решат азбучен ключ или буквен лабиринт 

и др. На тази станция задачите трябва да са интересни, но бързи за изпълнение. 

„Ученето по станции“ съдейства за постигане на по-висока степен на 

ангажираност, мотивация и активност на учащите при изучаване на 

историческия материал. Чрез използването на тази форма на обучение не само се 

затвърдяват и обогатяват знанията и уменията на учениците, но се формират и 

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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Използването на исторически източници е метод, който се използва в 

обучението по човекът и обществото, макар и твърде рядко. Чрез него се 

разнообразява урочната работа и се повишава интереса към историческата 

тематика. Като исторически източници се използват както етнографски 

материали, архитектурни паметници и др., така и вестници, снимки, вещи на 

известни исторически личности (напр. тефтерчето на В. Левски). С тяхна помощ 

у учениците се създават по-точни образни представи за исторически събития и 

личности, учащите „се убеждават в достоверността на изложените от учителя 

факти и се пренасят мислено в миналото“ [2; с. 138]. 

В часовете по човекът и обществото може да се използват и различни 

писмени документални източници. Те дават възможност на учителя за съставяне 

на познавателни задачи, при изпълнението на които учащите откриват нови 

факти за дадена личност, събитие или формулират изводи. Разбира се, учениците 

в 3. –  4. клас не могат да направят задълбочен анализ на такъв източник. При 

използването на писмени документални източници в начален етап обикновено се 

задават въпроси към съдържанието, като е необходимо учениците само да 

подкрепят отговора си чрез данни от текста. Независимо от това, използването на 

такива източници при изучаването на теми, свързани с историята на България 

провокира интереса на малките ученици и допринася за повишаване на тяхната 

познавателната активност.  

За повишаване на мотивацията и интереса на учениците към историческата 

тематика може да се използва и лапбук. Лапбукът представлява малка сгъваема 

информационна книжка, в която са събрани всички материали по дадена тема. 

Информацията в тази интерактивна книжка може да се представи чрез няколко 

малки сгъваеми книжки – „мини книжки“ и различни подвижни елементи – 

отварящи се прозорци, врати, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи и др. 

В подвижните елементи се включват материали, свързани с конкретната тема. 

Това могат да бъдат рисунки, снимки, картини, кратки текстове, стихотворения, 

кръстословици, пъзели. По този начин се привлича вниманието на ученика и се 

провокира интереса му както към самата книжка, така и към информацията в нея. 

В рамките на урока лапбукът може да се използва при усвояване на ново учебно 

съдържание, при обобщаване и систематизиране на знанията и уменията на 

учениците по определена тема, при самостоятелна работа, при представяне на 

резултати от проектна дейност. 

Например в урока на тема: Българските държавници, лапбукът може да се 

използва при различните структурни компоненти на урока – при поставянето на 

темата, при актуализиране на знанията на учениците за владетелите; при 

актуализиране на знанията за други известни личности (напр. министър-

председатели); при актуализиране на знанията за най-важните събития през този 

период – приемане на Търновската конституция, обявяване на Съединението; 

Обявяване на Независимостта; за обобщение – може да си използва 

кръстословицата. Това е един от вариантите за използване на задачите и 

материалите, които са заложени в него. На снимките са представени част от 

материалите в лапбука: карти на България – след Освобождението, след 

подписване на Санстефанския мирен договор, след Берлинския договор, след 
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Съединението (сн. 1.); приемането на Търновската конституция – сградата, в 

която се е провело заседанието (сн. 1); част от Конституцията (сн. 1); мини 

книжки за записване на права и задължения на българите според Търновската 

конституция; снимки на българските владетели и важни за държавата личности 

(министър-председатели) (сн.2); 

 

Кратки откъси от  документи, свързани с важни за периода събития – 

обявяване на Съединението на Княжество България с Източна Румелия, на 

Независимостта (сн. 2); Информация за владетелите (сн. 3); албум със снимки на 

важни за страната ни сгради и паметници, свързани със събитията през този 

период (сн. 4) и кръстословица с ключова дума манифест. 

Представянето на вече изучен исторически материал по нов, занимателен и 

непознат до момента начин създава условия за концентриране на вниманието на 

малките ученици и за активното им включване в разнообразни учебни дейности. 

Вариантите, предложени дотук не изчерпват всички възможности за 

прилагане на иновациите в образователния процес. За да се повишава 

мотивацията и познавателния интерес на учениците при изучаване на темите, 

свързани с историята на България, е необходимо в процеса на обучение по 

човекът и обществото да се използват системно разнообразни иновативни форми, 

методи, средства. Така се осигурява възможност на учениците да вземат участие 

в разнообразни дейности и да бъдат активни участници в образователния процес, 

което от своя страна улеснява разбирането и усвояването на учебния материал.  
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МЕНИДЖМЪНТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 

КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

Снежанка Д. Георгиева 

 

KINDERGARTEN MANAGEMENT FOR QUALITY ASSURANCE OF 

EDUCATION 

 

Snezhanka D. Georgieva 

 

ABSTRACT: Ensuring high quality education is a key objective of national and 

European policies. Achieving quality is associated with effective management of the 

educational process, resources and environment. Management in modern institutions 

is a collaborative and public activity involving all participants in the educational 

process. Effective management requires specific competencies that must be possessed 

by both the heads of the kindergartens and the other pedagogical specialists. In the 

context of knowledge and management skills, the article presents a survey of principals 

and kindergarten teachers who assess the importance of competencies for successful 

management. The results show a coincidence of the opinions of the respondents, which 

is an indicator of understanding the characteristics of the management process. The 

analysis of the data leads to the conclusion that the significant competencies are in line 

with the democratic values and the principles of autonomy. They also include a number 

of personal skills that support the implementation of good and transparent governance 

policies. 

 

KEYWORDS: management, competencies, quality of education, efficiency, 

transparency. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

1. Увод в темата 

В демократичното общество детската градина е самоуправляваща се 

общност от участниците в образователния процес – педагогическите 

специалисти и родителите. Прилагат се принципите на хуманистичните теории 

за обучение, основани върху зачитането на правата на човека (включително и на 

детето), достойнството му; формирането на самостоятелни личности, готови за 

живот в съвременните условия на динамика, конкуренция и неопределеност. 

Разработват се стратегии за развитие на институцията, която се одобрява от 

обществения съвет на детската градина като представител на родителската 

общност; осигурява се прозрачно управление на финансовите, материалните и 

човешките ресурси, също с участието на родителите; прилагат се иновации; 

развива се организационната култура и т.н. Това са и част от измеренията на 

качеството на образование. Успешното управление изисква притежаване на 

специфични компетентности у ръководителите на институцията и на учителите, 
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за да са възможни осигуряването на качество и интегрирането на знания и 

умения. Този интегритет е свързан с прилагането на компетентностния подход и 

формирането на ключови компетентности у децата още през периода на 

предучилищното им образование, осигуряващо „възпитание, социализиране, 

обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас“ (чл. 5, ал. 1 

Наредба № 5, 2016). Предполага целесъобразно планиране, реализиране на 

комплексни дейности, взаимодействие в институцията и с външни организации, 

основани на разнообразие от професионални и личностни умения и 

характеристики.  

Съвременните разбирания за ефективен мениджмънт са насочени към 

умения за иновативно управление (на образователния процес и на институцията), 

в сътрудничество  и при осигуряване на прозрачност с цел постигане на високо 

качество на образованието (осъществявано в детската градина чрез игра), като в 

центъра се поставят потребностите и личностните характеристики на детето. 

Основните дейности на мениджъра в образователната институция са свързани с 

уменията му да поставя цели, да организира, мотивира и комуникира, да решава 

справедливо проблеми, да измерва резултатите от работата и да се грижи за 

развитието и усъвършенстването на хората (Гюрова, 132 – 133). С други думи, 

основните управленски функции на ръководителя са планиране, организиране, 

координиране, мотивиране и контролиране (Балкански, 2001: 160). Планирането 

е свързано с поставянето на цели (дългосрочни и оперативни), които се 

изпълняват от колектива. За целта директорът трябва да мотивира и стимулира 

педагогическите специалисти с подходящи средства, вкл. справедливо 

възнаграждение и осигуряване на подходяща среда за преподаване и учене и за 

развиване на компетентности чрез обучения и взаимно учене между 

педагогическите специалисти и с техни колеги от други институции. По този 

начин се създават предпоставки учителите ангажирано да участват в 

изпълнението на целите и активно да подпомагат дейността на институцията за 

нейното развитие и иновиране. Управлението предполага вземането на 

управленски решения, които са  в центъра на всички управленски функции на 

ръководителя (Балкански, 2001: 161).  

Фокус в развитието на институцията е формирането на визия и дейности за 

нейното постигане, както и мониторирането на дейността, т.е. стратегическото 

управление и непрекъснато проследяване на постигнати цели, анализ на 

развитието, допълнени с прилагане на мерки за подобряване на качеството. 

Стратегическото планиране е основна концепция за управление, то е наука, 

практика, изкуство за формулиране на стратегически цели за развитие, 

разработване на стратегии и планове за тяхното реализиране. Стратегическото 

планиране е ориентиране към бъдещото развитие на образователната 

институция, което позволява да се разкрият стратегически проблеми, да се 

определят техните приоритети и да се разработят и използват подходящи 

стратегии за промяна в съответствие с динамичните промени на средата 

(Питекова, 2011: 191). В този контекст значими са уменията на мениджърите да 

осъществяват ефикасно интегриране и съчетаване на способностите на хората и 

усилията им с ресурсите за формиране на умения за самоуправление и най-добра 
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реализация на техните потенциални възможности. По този начин мениджърът 

спомага за изграждане на определени управленски умения и компетентности за 

самонаблюдение, самоконтрол и самоорганизация и у останалите педагогически 

специалисти (Иванов, 2014: 83). При разработването на стратегия се използват 

различни подходи и методи, в зависимост от факторите на външната среда и 

оценените ресурси, с които разполага институцията. Съществуват редица модели 

за стратегическо планиране, които създават организационна яснота и служат като 

логически алгоритъм при ръководене на процеса на планиране и фокусиране на 

вниманието върху основни дейности и процеси на планирането – моделът вход – 

процес – изход (IPO на Ann Dodd), в който институционалната ефективност и 

отчетност се разглеждат като резултати от IPO модела, а обратната връзка 

осигурява непрекъснато подобрение; план – действие – проверка; сканиране на 

околната среда, формулиране на стратегия, прилагане на стратегия и оценка и 

контрол на Hunger и Wheelen; поставяне на мисията, визията, ценностите и 

целите на организацията като пресечна точка на изпълняваните дейности и др. 

(Trainer, 2004: 131 – 132). Полезен за подпомагане на стратегическото планиране 

и управление е моделът на шестте въпроса, който създава нагласа и практика за 

непрекъснат преглед и обновяване на стратегията за развитие на образователната 

институция с цел приспособяването ѝ към изменящата се външна среда. Това 

стимулира перманентната оценка на постиганото качество на образованието и 

ефективността на дейността на училището/детската градина, активизира 

участието на родителите и партньорите в дейностите им, създава предпоставки за 

подобряване на екипната работа в институцията и развитието на ценности, 

ангажира педагогическите специалисти с целите на организацията, повишава 

тяхната отговорност за изпълнението на мисията и визията, което води до усилия 

за осигуряване на по-високо качество (Гьорева, 2020: 10).  

Независимо какъв модел за планиране на развитието и осигуряване на 

качеството на образование се използва в една организация, необходимо е 

директорът да притежава и прилага комплекс от компетентности за ефективно 

планиране и реализиране на дейностите. В. Гюрова определя като основни 

уменията за управление на човешките ресурси, управление на промените в 

образователната институция, ефективно управление на образователната среда 

(микроклимат – човешките взаимоотношения, организационната култура, 

условията, в които протича образователният процес – ефективни учебни планове 

и програми, адекватни методи за учебна и възпитателна работа с учениците, 

материали и средства, материалните условия – удобство и ергономичност на 

сградата, помещенията, интериора) и на образователния процес  (Гюрова, 2013). 

От особено значение са лидерските умения на директора, уменията му за работа 

в екип, за овластяване на персонала, комуникативните му способности, уменията 

за управление на проекти и за самоорганизиране (Гюрова и др., 2009). Лидерът 

директор е необходим и на съвременната детска градина, защото той е 

мениджърът, който се грижи за развитието на институцията и нейното бъдеще и 

просперитет, като мотивира и вдъхновява работещите в нея. Един от начините за 

мотивиране е предоставянето на пълномощия на педагогическите специалисти за 

изпълнение на конкретни задачи, разработването на иновации, анализирането на 
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дейността, вкл. по предлагане на решения във връзка с делегираните права. 

Комуникативните умения, които включват способности за общуване с хората в 

организацията, с родителите и партньорите на детската градина, предполагат 

разбиране на послания, задаване на подходящи въпроси, ръководене на срещи, 

презентиране и т.н., също са важна част от управленските умения. Ценно 

качество на човешката личност в съвременното общество, вкл. и на директора, са 

уменията за работа в екип, които са в тясна връзка със способностите за 

комуникация. Характеристиките на тези компетентности предполагат създаване 

на подходящи екипи според задачата, която се изпълнява, и включване на 

специалисти с необходимите способности за изпълнение на дейностите, 

организация на работата в екипа за постигане на крайната цел, мотивиране на 

екипа и проследяване на работата му. Проектите са начин за осигуряване на 

допълнителни финансови средства в организацията или разрешаване на 

специфични за нея образователни проблеми. Информационно базираната 

организация на знанието също предполага проектен принцип на обучение и 

управление, а с това и специфични знания за проектната работа и технологиите 

за разработване,  умения за изпълнение, организиране и контролиране. 

Управленският процес изисква и способности за самоорганизиране – 

организация на времето, планиране на последователността от действия, 

самоконтрол на работата и т.н. Не на последно място по значимост в този цикъл 

от цели, задачи и изпълнение на дейности са уменията на педагогическите 

специалисти за проследяване на изпълнението на целите или провеждането на 

мониторинг на дейността, набелязването на мерки за подобрение въз основа на 

оценка и анализ.  

 

2. Метод на изследване. Резултати и дискусия 

Интерес представлява дали педагогическите специалисти познават 

основните компетентности,  необходими за ефективно управление на 

институцията, и как оценяват тяхната значимост, или кои според тях са най-

важните умения за управление, водещи до високо качество на образованието. В 

известна степен отговор дава проведено през месец ноември 2021 година 

проучване сред директори на детски градини и учители в тях от общините 

Разград, Шумен, Казанлък и Долни Чифлик. Изследването обхваща 116 

респонденти, като процентното разпределение на ръководителите и учителите е 

24% към 76%.  

На анкетираните лица е поставена задача да определят в свободен текст 

до пет компетентности, които подпомагат ефективното управление, и да ги 

ранжират по значимост и обратно – да отбележат такива качества, които биха 

попречили на доброто управление. Директорите определят както задължителните 

си персонални управленски компетентности, така и тези на учителите за участие 

в управлението. Учителите, по същия начин, дават мнение за уменията, които 

самите те трябва да притежават за успешно участие в управлението, и за 

компетентностите, които е необходимо да имат ръководителите. Проследяването 

на мненията на респондентите е вид самооценка на значимите знания и умения за 
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управление и осигуряване на високо качество на образованието в детската 

градина.  

За анкетираните лица са събрани демографски данни с цел проследяване 

на зависимостта на отговорите от различни показатели – длъжност, пол, възраст, 

педагогически стаж, степен на образование. Всички респонденти са жени, което 

е обяснимо предвид спецификата на работа в детската градина и 

непредпочитането на работата с деца от другия пол, във всички възрастови 

диапазони, с различна продължителност на педагогическия стаж (от една година 

до тридесет години) и с образование, обхващащо образователно-

квалификационните степени „бакалавър“ (31% от респондентите) и „магистър“ 

(67%), както и образователно-квалификационна степен „доктор“ (2% от тях). 

Почти половината от изследваните лица (47% от тях) работят в областен град, 

10% са от град – общински център, 19% работят в град, който не е областен или 

общински център, и 24% работят на село.  

 Ръководителите на детски градини посочват близки по съдържание 

компетентности за управление в своята самооценка. Всички директори определят 

уменията за добър мениджмънт, лидерство и визионерство като определящи за 

ефективно управление. Значими според тях са също така уменията да 

организират дейностите в детската градина и уменията за работа в екип (според 

92,86% от анкетираните директори). Тези данни показват, че ръководителите на 

детски градини осъзнават и познават принципите на демократично управление и 

общата грижа на участниците в образователния процес за осигуряване на 

качество на образованието. Респондентите свързват добрия мениджмънт с 

уменията да се планират, ръководят, координират и контролират процеси и 

задачи в организацията, както и умело да се мотивират педагогическите 

специалисти за активно участие в изпълняваните дейности и осигуряването на 

качествено образование. Владеенето на различни стилове на управление и 

умението да се делегират отговорности, са значими характеристики за успешно 

управление съответно според 78,57% и 71,43% от анкетираните директори. 

Повече от половината от тях определят справедливото отношението към 

служителите и дисциплинираността като определящи личностни характеристики, 

както и умението за проява на справедливост в отношението към служителите 

(посочени от 64,29% и 57,14% от директорите). Половината от ръководителите 

на институции считат, че креативността е качество, което е необходимо за 

ефективното управление. Останалите определени от респондентите 

компетентности са предпочетени от по-малко от половината от директорите 

(толерантност и умението да се поощрява), което показва и тяхната по-малка 

значимост в управлението, без да се пренебрегват (Диаграма 1). 
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Диаграма 1. Ранжиране на компетентности на директора за управление 

(самооценка на директорите) 

 

Подобни са резултатите, получени от отговорите на учителите, но те 

посочват повече личности характеристики на директора, които са значими за 

доброто управление, в сравнение с управленски. Всички учители, участващи в 

изследването, определят като значими компетентностите на директора на 

детската градина да е новатор, стратег, лидер и да умее да се доверява на 

персонала. Уменията на ръководителя за активно слушане, да бъде толерантен, 

да създава добър микроклимат и да е ефективен мениджър, също са 

предпочетени от голяма част от респондентите (повече от 90% от тях). Тези 

резултати показват съвпадение на мненията на двете групи изследвани лица. 

Висока степен на значимост бележат качества на директора, касаещи 

способностите му да управлява с визия за бъдещето, чрез прилагане на иновации 

и при проявени умения за създаване на толерантна и позитивна среда и в 

сътрудничество с педагогическите специалисти. Преобладаващата част от 

учителите определят организационните умения на ръководителя като важни за 

ефективно управление (86,36% от тях), както и уменията му да работи в екип 

(посочени от 81,82%  от анкетираните). От значение според учителите са и 

редица личностни качества на директора –  да бъде добър презентатор (според 

72,73% от учителите), да е принципен (посочено от 79,55% от респондентите), да 

проявява креативност и да предлага идеи, които са творчески, градивни и 

конструктивни (70,45%), да умее да подкрепя педагогическите специалисти и да 

ги поощрява в кариерното им развитие (68,18%), да е отговорен за действията и 

решенията си и да е способен да възлага отговорности в колектива (съответно 

посочени от 64,91% и 47,73% от учителите), да е способен да решава конфликти 

и проблеми при необходимост (45,45%) и да е емоционално стабилен (според 

63,64% от респондентите) (Диаграма 2).  
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Диаграма 2. Ранжиране на компетентностите на директора за управление 

според мнението на учителите 

 

Прави впечатление, че директорите обръщат повече внимание на 

управленските функции, в сравнение с учителите, за които са важни и ролите на 

директора. Макар функции и роли да се доближават смислово по съдържание, то 

функциите на мениджъра се отнасят повече до специфичните действията, които 

осъществява той при управление на институцията, а ролите визират 

подходящото поведение в конкретни ситуации, което означава притежаване на 

личностни качества, осигуряващи позитивна, толерантна и сътрудническа среда. 

Данните показват и по-висока ориентираност на ръководителите на детските 

градини към задачата и постигането на целите на институцията, а учителите 

обръщат внимание както на качествата, необходими за планиране, организиране, 

координиране и контрол, така и на характеристики, които биха спомогнали за по-

ефективното постигане чрез консенсус и партньорство в общността на детската 

градина. И двете групи респонденти не са посочили конкретно умения за 

контрол, мониторинг или самооценка на институцията. Възможно е да не ги 

отчитат като важни или според тях да се съдържат в добрите мениджърски 

умения, отбелязани като значими от директорите и учителите. Способностите за 

иновативни промени, насочени към повишаване на качеството на образование, се 

отбелязват като особено значими от всички учители, за разлика от директорите, 

които не ги посочват конкретно, но вероятно ги отчитат във визионерството за 

бъдещо развитие на организацията.   

Във връзка с качествата на ръководителя, които биха попречили на 

ефективното управление, се наблюдава съвпадение на мненията на двете групи 

изследвани лица в голяма част от посочените от тях компетентности както по 
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отношение на вида им, така и на дела отговорили респонденти, с разлики до 20 

пункта. Изключение прави липсата на позитивизъм като качество на директора, 

което не води до резултати според 57,14% от ръководителите на детски градини 

и 79,55% от учителите. Наблюдава се по-голям марж в резултатите, което дава 

информация, че липсата на позитивизъм за учителите е по-значим пречещ 

фактор, отколкото за директорите.   Авторитарният стил на управление се счита 

за неприемлив от директорите и учителите, което показва нагласата им към 

демократични и сътруднически форми и по всяка вероятност ангажираност на 

колектива към целите на детската градина и създадени екипни взаимоотношения. 

Липса на лидерски качества,  организационни и управленски умения, както и 

недостатъчната компетентност за работа в екип са посочени от над 72% и от 

двете групи респонденти като качества, без които ръководителят не би могъл да 

бъде добър мениджър (Диаграма 3). Отделно от посочените компетентности, 

групата на учителите отбелязва редица личностни качества, които не са посочени 

от групата на директорите, поради което не са отразени в диаграмата –  

високомерен, безотговорен, без авторитет, неумеещ да изслушва, разединяващ, 

подценяващ колектива, нетолерантен, неконтролиращ емоциите си, 

незаинтересован, конфликтен, неиновативен, неумеещ да взема решения, 

необщителен, с дял на мненията над 50% (между 50% и 80% на значимост). Тези 

данни още веднъж потвърждават нагласата на учителите освен към управленски 

и лидерски качества на директорите, така и към тяхната личност и уменията за 

сътрудничество в колектива като значими за успешно управление.  

 

   
 

Диаграма 3. Разпределение на мненията на респондентите за качества на 

директора, които биха попречили на доброто управление 
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Учителите участват в процеса на управление чрез създадените 

професионални общности, различни комисии или проектни екипи и според 

разпределените отговорности и правомощия. Те са и мениджъри на групата като 

преподаващи по образователните направления. Двете групи изследвани лица 

определят като важни едни и същи качества на учителите за участие в 

управлението на детската градина, поради което анализът е направен според 

дадените мнения на цялата представителна извадка (Диаграма 4).  

 

 
 

Диаграма 4. Разпределение на мненията на директори и учители относно 

значимите компетентности, които трябва да притежават учителите за 

участие в управлението на детската градина 

 

Като най-значими компетентности и според директорите, и като 

самооценка на учителите са изведени добрият професионализъм и методическата 

подготовка, способностите на учителите да са отговорни, толерантни, 

мотивирани и иновативни, посочени от всички респонденти. Тези умения се 

отнасят както до мениджмънта в групата, така и до участието им в планирането и 

изпълнението на дейности в институцията за постигане на желаните цели. Над 

80% от анкетираните лица посочват организационните способности, 

креативността и уменията за работа в екип и с родители, както и 

комуникативните компетентности и колегиалността като значими фактори. Най-

нисък дял спрямо всички умения на учителите, но със стойности над 70%, е 

отделен на съпричастността към работата с децата и обичта към тях, както и 

желанието за развитие и повишаване на квалификацията. Анализът на данните 

показва, че в голяма степен посочените от респондентите компетентности се 

припокриват с тези на директорите, що се отнася до личностни характеристики. 
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Част от тях касаят повече компетентности за провеждане на образователен 

процес и управлението на групата като част от него. Съпоставката със значимите 

компетентности на ръководителите на институции показва, че не е отдаден 

приоритет на лидерството и лидерските умения, които би следвало да притежава 

не само директорът, а те да се развиват в цялата общност на детската градина и 

мениджърът да създава условия за това. Качествата, които биха могли да 

попречат на учителите да участват активно и ангажирано в управлението на 

детската градина, са противоположни на посочените като положителни и 

значими за ефективно включване в мениджмънта.  

  

3. Изводи  

В резултат на изследването могат да се направят определени изводи: 

Респондентите определят приблизително еднакви компетентности като 

значими за ефективен мениджмънт на организацията от страна на директорите и 

от страна на активно участващите учители в този процес. Те са съотносими към 

измеренията на качеството на образование, което означава, че изследваните лица 

познават основните аспекти на качеството и вероятно се стремят към 

постигането му чрез изпълняваните дейности в институциите. 

Посочените от респондентите компетентности за добър мениджмънт са 

свързани с основни функции за управление на човешките ресурси (умения за 

делегиране на правомощия и отговорности, грижа за квалификацията и 

развитието на педагогическите специалисти, справедливост в отношението към 

служителите, поощряване и др.), управление на промените в образователната 

институция (визионерски и иновативни компетентности, лидерство, креативност 

и др.), ефективно управление на образователната среда (създаване на толерантни 

отношения и микроклимат), развиване на организационната култура.  

Компетентностният подход е засегнат в известна степен в отговорите на 

директорите и учителите чрез определяне на уменията за работа в екип и 

сътрудничество при планирането и организирането на дейностите, без да е 

посочено конкретно интегрираното планиране и взаимодействието като 

характерни особености на подхода, основан на компетентности.  

Респондентите не посочват уменията за самоорганизиране и самоконтрол 

като значими за ефективна организация на времето, за планиране, самоконтрол и 

саморефлексия на последователността от действия. 

Развиването на компетентности в педагогическите колективи и 

създаването на практически умения за анализ, създаването на визия, 

разработването на стратегически алтернативи, изборът на най-правилните 

решения за стратегия, която ще доведе до постигане на желаното бъдещо 

състояние на организацията, до комуникация и сътрудничество при изпълнение 

на дейностите, предполагащи реализиране на стратегическите цели, до голяма 

степен са гарант, че една образователна институция е развила екипно мислене, че 

прилага принципите на учещата се организация и е създала позитивна среда за 

удовлетворяващи постижения и осигуряване на високо качество на 

образованието (включващо в детската градина възпитание, социализиране, 

обучение) в институцията, подготвяща децата за училище. В този комплекс от 
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компетентности би следвало по-активно да присъстват интегрираното планиране 

на дейности за придобиване на ключови компетентности от децата, мониторинг 

на постигнатото и рефлексия и саморефлексия за целенасочено формиране на 

мерки за повишаване на качеството на образование и развитие на лидерството в 

общността.     
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ПРОУЧВАНЕ ОБХВАТА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ И ПРЕДСТАВИТЕ  

НА 6–7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ОТНОСНО АСТРОНОМИЧЕСКИТЕ 

ОБЕКТИ, ЯВЛЕНИЯ И ОТКРИТАТА ЦИКЛИЧНОСТ В ТЯХ 

 

Станислава В. Тодорова 

 

A SURVEY OF THE SCOPE OF THE COMPETENCIES AND PERCEPTIONS  

OF 6–7 YEAR-OLD CHILDREN ABOUT ASTRONOMICAL OBJECTS, 

PHENOMENA AND THE DISCOVERED CYCLICITY IN THEM 

 

Stanislava V. Todorova 

 

 

ABSTRACT: The article presents an analysis of the results of a structured 

interview with children aged 6–7, on the scope of their competencies related to their 
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develop and test an educational astronomical program for children. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-150/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

УВОД. Като продукт на човека и все по-растящите негови постижения 

информационните технологии възпроизведоха качествено различен свят, в който 

самият човек се превръща следствие на своето творение. Като преодолява 

географски и времеви пространства, информацията променя и 

междуличностните дистанции, при които комуникацията по-скоро преследва 

бързия информационен обмен и поради това не успява да отдели време за 

съдържателното, за пълноценното общуване между хората. Оказва се, че 

усилията на съвременното човечество и безспорната им ефективност в областта 

на информационните и комуникационните технологии осигуряват все по-бърз 

достъп на съвременния човек до информация, но постепенно го привикват към 

декомуникация, респективно – дехуманизация [1]. 

Същевременно продължава дискусията доколко е необходимо децата в 

детската градина и началното училище да се въвличат във всички нови 

технологични достижения, разработки и нововъведения на съвременното 

общество, породени от развоя на технологиите. Всички подходи и форми на 

педагогическото взаимодействие трябва да съответстват на интересите, 

възможностите и възрастовите характеристики на децата. Според Ч. Сотиров и Е. 

Люцканова „предучилищната възраст е „най-живият“ период от живота на 

детето. Благодарение на своята активност тя осигурява взаймодействието му със 
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заобикалящата го среда и подкрепя формирането на различни жизнено значими 

позиции“ [4], [5]. 

Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност 

на педагогическите специалисти да използват иновативни авторски програми, 

чрез които в педагогическите ситуации да се придобиват и допълнителни 

компетентности, включително и извън образователните направления, определени 

от държавния образователен стандарт, като ритмично и балансирано се 

разпределя образователното съдържание. С иновативни технологии, включени в 

педагогическото взаимодействие в предучилищното образование, могат да се 

разширят и усъвършенстват отделни компетентности (знания, умения и 

отношения), които ще допринесат не само за разнообразяване на живота на 

детето, но и за личностното му развитие и за полагането на основите за учене 

през целия живот. Естествено, това трябва да става с подходящо за възрастта 

обучение, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото 

взаимодействие [2], [3]. 

Много често децата са привлечени от залеза на Слънцето или от неговия 

изгрев, от светлината на Луната или трептенето на звездичките в небето. Те 

задават въпроси на своите родители, но невинаги се намира верен или точен 

отговор. Родителите също не са подготвени с информацията, която трябва да 

дадат на своите деца, както и с начина, по който да обяснят за обектите и 

явленията в природата и тяхната цикличност. Енциклопедиите могат да дадат 

отговор, но само за минали събития. Същото важи и за интернет пространството, 

в което цари едно безредие от многобройни необосновани хипотези и теории. В 

съзнанието на децата от най-ранна детска възраст е необходимо да се изгражда 

усещането, че в света има ред и хармония. Един от успешните начини да се 

внуши това е чрез изграждане на представата за Вселената, в която телата се 

движат в определен ред и се подчиняват на определени закони [6]. 

ИЗЛОЖЕНИЕ. Казаното до тук ни дава необходимото основание да 

издигнем основното положение (изходния пункт в процеса на нашето научно 

изследване), че чрез целенасочено педагогическо въздействие е необходимо да се 

изгради адекватна представа у 6-7-годишните деца за света, който ни заобикаля и 

да се развие личността на бъдещия ученик, където акцент се поставя върху 

неговото интелектуално развитие, като предпоставка за личностно 

усъвършенстване и адаптация към училище. Това може да се постигне с помощта 

на иновативна технология (модел и образователна програма за изграждане на 

астрономически представи у 6-7 – годишните деца) за по-ефективен 

възпитателно-образователен процес. 

Целта на настоящата публикация е да разкрие компетентностите и 

представите на 6–7 – годишните деца относно астрономическите обекти, явления 

и откритата цикличност в тях. За тази цел разработихме структурирано интервю 

за проучване обхвата на компетентностите на децата, свързани с техните 

представи – общо за околния свят и в частност за Космоса, планетите от 

Слънчевата система и свързаните с тях процеси и явления. Проведохме 

интервюто с деца на 6–7-годишна възраст от ДГ „Щурче” и ДГ „Конче 

вихрогонче”, гр. Шумен, след което обработихме получените резултати и 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-2
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извършихме планирания анализ. Интервюто обхвана 50 деца, които в процеса на 

нашето изследване бяха разделени на контролна и експериментална група.  

Събраната информация и анализът на резултатите ни помогна за 

структурирането на съдържанието и за подготвянето на образователна 

астрономическа програма, която да апробираме в четвърта възрастова група в 

детската градина. 

Първите четири въпроса определяме като въвеждащи за разкриване на 

отношението на децата към близката околна среда и предпочитани дейности в 

зависимост от критерия – сезон. Определяме въпросите като въвеждащи, защото 

те са познати на децата в понятиен план и създават благоприятна атмосфера на 

събеседване.  

На първия въпрос 100 % от децата потвърждават положително отношение 

към природата и разходките сред нея. Този отговор подсказва и нещо друго, 

което се отнася до туристическите практики в детските градини. Видимо тази 

форма – разходката, трябва да бъде приоритетна при планирането на дейностите 

в годишния план на детската градина. Предпочитанията на децата по критерий 

място на посещение са ориентирани предимно към обекти на урбанизираната 

среда (имаме предвид парк „Студентски”, архитектурен комплекс „Създатели на 

българската държава”, парк „Кьошковете”) – 24 от интервюираните деца и 11 

деца (22 %) предпочитат „посещения на гората”. Под това понятие те разбират 

защитената територия – природен парк „Шуменско плато” със своята богата 

флора и фауна.  

Друга част от децата формулират своите отговори, като се водят от 

семейно утвърдените традиции да посещават родните места на своите родители и 

близки родственици (на село, в близки на Шумен градове и др.). Убедени сме, че 

установените предпочитания и отношение са в скрита взаимовръзка с 

определянето на „любим годишен сезон”: пролет – 5 деца (10 %); лято – 18 деца 

(36 %); есен – 11 деца (22 %) и зима – 16 деца (32 %). През любимия сезон децата 

предпочитат свои дейности – през лятото: дейности на море и аква практики; 

през зимата: ориентациите са към дейности в снежни условия – на пързалката със 

шейни, ски и др. (въпрос № 4).  

Следващите въпроси са насочени към оценка на знанията на децата за 

астрономическите обекти и свързаните с тях процеси и явления. 

Структурирането на въпросите съобразихме с конструирането на образователния 

модел и иновативната програма „Докосни небето”. Избрахме тристепенна скала 

за оценка: А – „незадоволителни знания”, Б – „добри знания”, В – „задълбочени 

знания”. Оценката е педагогическа, на база – правилни отговори от децата.  

Първият специфичен въпрос към децата е: „Знаеш ли откъде изгрява 

Слънцето?”. От отговорите установихме, че 38 от интервюираните деца имат 

знания по въпроса, като при 8 (16 %) от децата те са „задълбочени”, а  при 28 (56 

%) деца преобладават „добри знания” (вж. фиг. № 1). 
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Фиг. № 1 

 

По аналогичния въпрос за залязване на Слънцето, зададен като: „А знаеш 

ли кога се скрива Слънцето?”, по-голямата част от децата – 34 (68 %) имат 

„добри знания”. При този въпрос намалява броят на децата, които са с 

„незадоволителни знания” – 8 (16 %) деца, като също толкова са и децата със 

„задълбочени знания”. Следващият 7. въпрос в значителна степен затрудни 

интервюираните деца. Той е бинарен. В първата част „Слънцето може ли да 

бъде закрито?” – 43 деца отговарят утвърдително „да”. На подвъпроса „От 

какво?” – честотното разпределение на отговорите разкрива „незадоволителни 

знания” при  8 (16 %) деца. 2 от децата са със „задълбочени знания” и отговарят, 

че Слънцето може да бъде закрито „от Луната – при слънчево затъмнение” и 

най-много – 40 деца (80 %) интуитивно са посочили като причина „облаците” 

(вж. фиг. № 2). 

 

 

 

Фиг. № 2 
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Адекватни представи установяваме у децата за процесите и явленията, при 

условие че ще „изгасне Слънцето” (въпрос № 9). Само 5 от децата демонстрират 

„незадоволителни знания”. Най-висок е процентът (64 %) от децата, които 

демонстрират „добри знания” и други 13 деца (26 %), които са със „задълбочени 

знания”. Разнообразието на отговорите разкрива добра осведоменост по въпроса. 

Вероятно това се дължи на средствата за масова информация – предимно 

телевизията, интернет и различни TV образователни програми.  

Отговорите на 10. и 11. въпрос разкриват, че децата имат адекватни 

представи за понятията „ден” и „нощ”. Обратна е картината за разбирането на 

думата „денонощие”. 25 (50 %) деца са с оценка „незадоволителни знания”. 22 от 

тях директно са отговорили – „не знам”. Вероятно това се дължи на 

обстоятелството, че интервюираните деца по време на проучването все още не 

бяха преминали дейностите по ОН: Математика от ОЯ: Времеви отношения, 

свързани с това понятие. 

В педагогиката и особено в предучилищната педагогика се изучават 

обсервационните способности на децата от ПУВ. Съобразявайки се със 

същността и насочеността на нашия проект, спряхме нашето внимание върху 

този проблем. За целта формулирахме въпроса „Приличат ли си Слънцето и 

Луната? По какво?”. Натъкнахме се на интересна динамика в отговорите. Само 

5 деца са отговорили „не знам”. Други 19 (38 %) деца са оценени с „добри 

знания”. Обобщената картина разкрива 52 % със „задълбочени знания”, където 

попадат – 26 от интервюираните деца. Детайлите в отговорите разкриват (фиг. № 

3) добър сравнителен анализ на приликата и разликата между двата обекта на 

наблюдение: 

 

„не, защото Слънцето пече, а Луната – не” – отговор на 2 деца 

„не, защото Луната е тъмна, а Слънцето – светло” – отговор на 1 дете 

„не, защото Луната е бяла, а Слънцето е жълто” – отговор на 3 деца 

„не, защото Луната има дупки” – отговор на 1 дете 

„само, когато има пълнолуние” – отговор на 5 деца 

„да, кръгли са” – отговор на 3 деца 

„да, по форма” – отговор на 2 деца 

„да, приличат на топка” – отговор на 2 деца 

„когато Луната е наполовина – не си приличат” – отговор на 1 дете 

„понякога да, когато Луната е кръгла” – отговор на 6 деца 

 

Фиг. 3. Детайли от отговорите на въпрос № 13. Приличат ли си Слънцето и 

Луната? 

  

Астрономическата наблюдателност на изследваните деца се разкрива от 

отговорите на 13. и 14. въпрос. Децата проявяват интерес към наблюдение на 

небето през нощта, като всички харесват този процес и всички проявяват 

„задълбочени” и „добри знания” за средствата, с които може да се извършват 

тези наблюдения: далекоглед – 8 %,  бинокъл – 28 % и телескоп – 64 %, като 96 

% от децата желаят да наблюдават небесните тела през телескоп (въпрос № 19).  
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Проведеното интервю разкри, че само 2 от децата имат представи за 

явлението „светлинно замърсяване” (въпрос № 18), но независимо от това 46 % 

от децата имат „задълбочени” и  34 % – „добри знания” за благоприятното място 

за наблюдението на небесните тела (въпрос № 17). 

Известно е, че понятието Космос произхожда от гръцки език и означава – 

свят, Вселена, мироздание. Макар че понятието е навлязло широко в разговорния 

език на съвремието, все пак то е обвито с определена тайнственост за 

сравнително голяма част от хората. Неизбежно обаче той все по-интензивно се 

изучава и посещава от хората и близките бъдещи поколения ще бъдат свидетели 

на епохални открития. Ръководени от това, решихме да проучим доколко децата 

в края на ПУВ познават тази дума. Отговорите намираме в 20. въпрос. Макар и 

по детски, голяма част от отговорите на децата са твърде смислени, например: 

„Космосът е едно място, където не може да се диша” или „където има звезди, 

планети, огнени топки, метеорити”и т.н. – това са отговорите на 33 деца (66 %), 

които са с оценка „задълбочени знания”. Други 13 (26 %) деца са с оценка за 

„добри знания”, в отговорите, при които личи взаимовръзката с ОН: 

Математика и ОЯ: Пространствени отношения. Те свързват понятието Космос 

с нещо, което е „горе”, „ей там, горе” или „нагоре, нагоре”. Само 4 от децата не 

са отговорили по този въпрос. Т о з и  а н а л и з  п о з в о л я в а  д а  

о к а ч е с т в и м  з н а н и я т а  н а  и з с л е д в а н и т е  д е ц а  з а  

К о с м о с а  к а т о  о п т и м и с т и ч н и .   

 

 
 

Фиг. № 4 

 

От отговорите на останалите въпроси (вж. фиг. № 4) установихме 

следното: 

 84 % от децата знаят с какво може да се стигне до Космоса; 

 100 % не знаят името на първия космонавт; 

 68 % знаят, че България има свои космонавти; 
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 68 % знаят, че ние живеем на планетата Земя; 

 70 % знаят, че има други планети освен нашата; 

 48 % знаят имена на други планети;  

 36 % знаят къде е кацнал първият космонавт. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. От проведеното структурирано интервю можем да 

отчетем положително отношение на 6–7 – годишните деца, относно природата и 

небесните тела и явления. Насочеността на въпросите и диференциацията на 

отговорите на децата показва, че тяхното интелектуално развитие допуска 

включване на по-сложни образователни задачи, които изискват наличие на по-

богат речников фонд и абстрактно мислене. Това разкрива в много голяма степен 

правилността на нашата концепция за съдържанието и модулите в иновативна 

образователна астрономическа програма. Мнението, интересите и мотивацията 

на децата спомогнаха за формулирането на нашите идеи за разработване на 

структурно-функционален образователен модел „Докосни небето”. 
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ПОДГОТОВКА НА ПОДРАСТВАЩИ ФУТБОЛИСТИ В ЗАВИСИМОСТ 

ОТ КОМПЕТЕНЦИИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ТЕХНИТЕ 

ТРЕНЬОРИ 

 

Стефан Х. Базелков 

 

TRAINING OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DEPENDING ON THE 

COMPETENCES AND CAPABILITIES OF THEIR COACHES 

 

Stefan H. Bazelkov 

 

 

ABSTRACT: The report analyzed an 11-question survey. There are 38 coaches. 

They work with young footballers in schools, clubs and academies. The questions are 

aimed at researching the current state of football in Bulgaria. Frequency analysis was 

performed and response rates were calculated. Conclusions and recommendations for 

practice are made. 

 

KEYWORDS: survey, game, team, sport, training, coach, physical training, 

soccer, football player. 
 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Футболът предоставя големи възможности за лична и колективна изява на 

физическите и интелектуалните способности на на хора от различна възраст. 

Това може би това е едно от обясненията, че тази игра с топка е най-масовата и 

най-популярната сред децата и юношите. Футболът развива у тях основните 

двигателни качества: бързина и точност на движенията, ловкост, сила и 

издръжливост. 

Организирането на занимания с младите футболисти, подбирането на 

средства и методи за обучение, както и определяне степента на натоварването 

трябва непременно да се извършват с оглед на възрастовите особености на 

детския организъм. Той се различава съществено от този на възрастните 

футболисти. Тези различия се наблюдават в строежа и функциите на отделните 

органи и физиологични системи. Подрастващите са в непрекъснат растеж и 

развитие. Качествените изменения в организма и тъканите се изразяват в 

повишаване на ръста, а тези обстоятелства са свързани с оформянето и 

функционалното усъвършенстване на органите и жизнените системи на 

организма. 

Установено е, че темпът на индивидуалното развитие не е еднакъв. Това 

трябва да се има предвид при подбора и подготовката. Ето защо треньорите 

съвместно с лекарите трябва да извършват редовно антропометрични 

измервания, които дават възможност да се съди за динамиката на физическото 

развитие на младите футболисти [1]. 
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В теорията и практиката все по-актуален е проблемът с акселерацията. Тя 

се заключава в това, че се наблюдават ранни достижения през определени етапи 

на биологичното развитие и в ранно съзряване на организма. При подготовката 

на младите футболисти е необходимо да се има предвид не календарната възраст, 

а биологичната възраст. Различните темпове на развитие на младите футболисти 

на еднаква възраст обикновено водят треньорите до заблуждение относно 

истинските възможности на занимаващите се. Често добрите спортни резултати 

са следствие не на добра подготовка, а на ранното биологично съзряване. И 

обратно тези с по-бавни темпове на развитие могат да притежават по-големи 

потенциални възможности, които да се проявят по-късно [3]. 

Подготовката на млади футболисти е пряко свързана с подбора и ранната 

спортна ориентация. Силата на наследствените фактори на таланта е пряко 

зависима от външните фактори, затова реализирането на таланта представлява 

непредвидим процес [4,5]. 

Високото ниво на заложби и надареностите на младите футболисти не 

гарантират развитието им до високото ниво на елитния футбол. Играчът трябва 

съзнателно да приложи своите интелектуално-волеви усилия за постигане на 

значителен успех в спорта. Без наличието на  мотивация, нужна за осъзнаване на 

потребността от непрестанно усъвършенстване, реализацията на таланта би била 

затруднена [2]. 

Генетичната зависимост на наследствеността е една от най-значимите теми 

в подбора и селекция в спорта. От нея се определя различно равнище на 

наследственост на показателите на човека. От степента на зависимост на 

характеристиките се определя до голяма степен възможността за обучение, 

тренировка и усъвършенстване [6]. 

Цел на настоящото изследване е да се проучи моментното състояние на 

детско-юношеските клубове и дейността им с подрастващите футболисти чрез 

анкетно проучване сред лицензирани треньори по футбол, които работят с 

подрастващи. Въпросите бяха насочени към проучване на текущото състояние на 

футбола в България през погледа на анкетираните лица, както и специфичната 

характеристика на работата на треньорите в съществуващите клубове, академии 

и школи по футбол. Анкетата съдържа 11 въпроса, насочени към планирането на 

работата на треньорските и методическите ръководства, кадровото обезпечаване 

в клубовете, спецификата на използваните средства и методи. Като скрита задача 

стоеше получаване на отговори за това до каква степен се постига 

съобразяването със специалните периоди в подготовката на млади футболисти. 

Посочените въпроси се отнасят до редица закономерности в работата на 

анкетираните треньори в България и от тях могат да се извлекат логически 

съждения по съществени проблеми, които е нужно да бъдат разрешени. В 

настоящото социологическо проучване бяха включени 38 лицензирани треньори 

по футбол, които работят в различни школи, клубове и академии.. 
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Фиг. 1. На колко години сте? 

 

Първият въпрос дава информация за възрастовата характеристика на 

треньорските кадри, които работят с подрастващи. От фигура № 1 се вижда, че 

около половината от отзовалите се са във възрастовия диапазон между 30 – 40 

години. Анализираната професия изисква една сравнително добра кондиция от 

страна на ръководителя на учебно-тренировъчния процес. Футболната игра е 

динамичен спорт и предявява сериозни претенции към всички участници в 

двустранния образователно-възпитален и тренировъчен процес.  Само 5.4% от 

анкетираните са над 50-годишна възраст. Практиката е показала, че в учебно-

тренировъчната работа е необходимо да се съчетават в оптимално съотношение 

опита и кондиционните способности на кадрите. 

Спортно-педагогическият стаж на изследваната група показва твърде 

разнопосочни стойности. Структурата на педагогическия опит е в корелативна 

връзка с отговорите на предходния въпрос за възрастовите особености на 

кадровия състав. Малко повече от една трета посочват, че притежават стаж от 5 

до 10 години. В тази връзка бихме препоръчали треньорите с по-малко години 

работа зад гърба си да се възползват от организираните форми за опресняване на 

знанията и повишаване на квалификацията. 

 

 
Фиг. 2. От колко години сте треньор? 
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Фиг. 3 

 

За добием представа за квалификационната характеристика на изследвана 

група, логично беше да зададем въпрос за това каква квалификация и какъв 

треньорски лиценз притежават кадрите, работещи с подрастващи. Малко повече 

от половината (52,6%) притежават UEFA „А“ лиценз. Това е сравнително добра 

квалификация, тъй като тя позволява на притежателите да работят в аматьорския 

и професионалния футбол като треньори и старши треньори на подрастващи до 

18 годишна възраст. Също така те са във възможностите си да бъдат и  като 

старши треньори на аматьорски отбори от „В“ АФГ и на професионални отбори 

от „Б“ ПФГ, както и треньори на професионални отбори. Тези факти ни 

позволяват да обобщим, че изследваната извадка се отличава със сравнително 

добра квалификационна характеристика. Тази подготовка в съчетание с 

останалите определящи фактори предопределя постигането на много добри 

резултати по отношение на подготовката на младите и подрастващите 

футболисти.  

Малко по-ниския UEFA „B“ лиценз притежават малко повече от една трета 

от отзовалите се (34,25%). За допускане до участие в квалификационен курс за 

придобиване на тази степен се изисква съответното лице да притежава 

задължително диплома за квалификационна степен „Учител-треньор“ и най-

малко 6 месечен стаж като треньор по футбол. Тази степен позволява да се 

работи с подрастващи футболисти до 16 годишна възраст и ръководство на 

аматьорски отбор до ниво от „В“ АФГ. 

Останалите 13,2% притежават UEFA „C“ лиценз, който им дава право да 

работят в системата на аматьорския футбол с деца и юноши до 14-годишна 

възраст, както и да са старши треньори и треньори на мъже в областните 

аматьорски групи по футбол. Посочените видове квалификации предполагат и 

успешна работа на треньорите с порастващите в условията на училище под 

формата на групи за занимания по интереси, реализиране на различна по вид 

проектна дейност и редица други дейности от областта на спорта. 
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Фиг. 4. С каква възрастова група работите в момента? 

 

Футболът е спорт, както вече споменахме, който се радва на много добра 

поулярност сред всички възрастови групи. Това позволява да се обхванат 

колкото се може повече деца в отделните възрастови диапазони. От диаграмата 

на Фиг.4 се вижда, че в общи линии началното обучение по футбол започва на 7-

годишна възраст, което дава възможност през следващите години да се 

осъществи един пълноценен учебно-тренировъчен процес, като се обърне 

внимание на всички основни страни от спортната подготовка. Прави 

впечатление, че най-много треньори работят с 10-годищни деца. Около една пета 

(18.9 %) посочват, че се занимават с подрастващи от тази възраст. С други думи в 

настоящия момент децата от всички възрасти имат възможност да осъществят 

контакти с треньорите и да се докоснат до основите на голямата игра.  

 
Фиг. 5 
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 За 

добрата квалификация на треньорските кадри говори и фактът, че една не малка 

част от треньорите (23,7%) успяват да повишат своята квалификация, като 

специализират под една или друга форма в чужбина. Контактите с колеги и 

школи извън страната при всички случаи е стимул за повишаване на 

методическата подготовка на кадровия състав. Запознаването и внедряването в 

практиката на иновативни модели и методики  улеснява работата и внася нов 

момент в методическата работа. На преден план излизат онези методи и 

средства, които са най-ползотворни и ефективни. Тези конатакти и 

квалификационните форми са особено полезни, когато се осъществяват със 

страни, които са водещи по отношение на работата с подрастващи футболисти. 

  

 
Фиг.6 

 

Въпрос № 6 се отнасяше за опезпечеността на материалната база. 84,2 % от 

анкетираните са отговорили, че разполагат със собствена база. Това е един добър 

процент, защото наличието на собствена база води до предпоставките на един 

добър тренировъчен процес. Друг въпрос е обаче в какво състояние са базите и 

качеството на терените. 15,8 споделят, че не разполагат със собствена база. Това 

е сериозен проблем, тъй като трудно може да се оптимизира тренировъчният 

процес. Причината е, че се наемат терени в рамките на един час, който е напълно 

недостатъчен за обучението и развитието на подрастващите. 

 



755 

 

 
Фиг.7 

 

81,6% от треньорите твърдят, че всички етапи са еднакво важни. Това е 

така, защото във всеки един етап от развитието на децата се решават различни 

задачи (физически, технически, тактически и психологически). Грешките, 

допуснати в някои от етапите, водят след себе си пропуски, които впоследствие 

могат да бъдат от решаващо значение за футболистите. Затова много добре и 

внимателно трябва да се работи във всеки един етап и да не се изпуснат 

елементите на обучение в съответната възраст. 7,9% смятат, че най-важният етап 

е U13-15. Наблюдава се равенство с по 5,3% от анкетирани, които смятат, че най-

важните етапи са U9-12 и U16-19. 

 
Фиг. 8 

 

За да проверим доколко специалистите по футбол са обезпечени с 

представена от клуба методика и дали я прилагат в работата си, зададохме 

въпрос №8. Около поровината (52,6%) отговарят, че в техните клубове използват 

такава методика за подготовка. 47,4 % твърдят, че не разполагат с единна 

методика и сами избират върху какво да работят по време на подготовката. Тук е 

важно да отбележим, че единната методика на подготовка би позволило на 

клубовете да работят по сходен начин и да развиват своите кадри спрямо целите 

си. 
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За нас интерес представляваше да проверим каква е по-нататъшната 

реализация на младите футболисти. В тази връзка зададохме въпрос за това до 

каква степен младите футболисти получават доверие и успяват да се наложат в 

представителните отбори на съответните спортни клубове. Тук положителното е, 

че 56,8% са отговорили с “да“, а 29,7% с „по-скоро да“. Това е един много добър 

резултат, който показва, че все повече отбори разчитат на изградените от тях 

собствени кадри. Това, разбира се, осмисля работата и на треньорите в школите. 

Значително по-нисък е процентът на отрицателните отговори. 10,8% са 

отговорили с „по-скоро не“, а 2,7% твърдят, че не налагат собствени юноши. 

 

 
Фиг. 9 

 

Във времето на световна пандемия бяхме длъжни да проверим как Ковид-

19 е повлиял на тренировъчния процес.  

 
Фиг.10 

В анкетата включихме и въпрос за влиянието на Covid  върху спортния 

живот на клубовете „Промени ли Covid Вашата подготовка“. На Фиг.10 се 

вижда, че най-голям е процентът на отговорилите с „по-скоро да“, 34,2% с „да“. 

15,8% са отговорили с „по-скоро не“ и само 2,6% с „не“.Тези отговори бяха 
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напълно очаквани, което показва, че Covid -19 повлия силно на тренировъчния 

процес. 

 
Фиг.11 

Тук положителното е, че 47,2% от анкетираните твърдят, че техните 

футболисти се намират в добро състояние. 33,3% споделят, че ситуацията е 

повлияла и се е отразила на техните футболисти. За 19,4% от треньорите няма 

особена промяна преди Covid -19. 

Анкетното проучване на специалистите по футбол ни представя данни, 

които показват, че голяма част от клубовете не се съобразяват с целесъобразна 

единна методика за обучение в изследвания период. Планирането и 

структурирането на тренировъчния процес е за много малък период от време, 

много често за седмица или месец напред, което предопределя процеса като 

стихиен и ненадежден. 

Голяма част от треньорите смятат, че всички периоди в развитието на 

подрастващия футболист са еднакво важни и обучението във всеки един етап 

трябва да бъде съсредоточено в зависимост от възрастта и задачите, които трябва 

да се изпълнят в отделните етапи на подготовка. При подготовката на 

подрастващи състезатели по футбол трябва да бъде взета под внимание 

характерната за периода анатомо-физиологична характеристика на организма в 

предпубертета и пубертета, за да бъде достигнат оптимален ефект от 

прилаганите тренировъчни средства, методи и форми. При работата с 

футболисти на възраст 11 – 12 години следва да бъде отчетен етапът на 

навлизане в пубертета и всички съпътстващи го характеристики – както по 

отношение на функционалните системи на индивида, така и на психологическата 

нестабилност на детския организъм.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ 

И ЗДРАВНАТА КУЛТУРА НА СТУДЕНТИ ОТ МУ ВАРНА 

 

Теодора Ж. Игнатова, Каролина П. Николова 

 

SOCIOLOGICAL STUDY OF MOTOR ACTIVITY AND HEALTH CULTURE 

OF STUDENTS FROM MU VARNA 

 

Teodora J. Ignatova, Karolina P. Nikolova 

 

 

ABSTRACT: The purpose of the research is to study the state of motor 

activity and health culture of the students in "Nurse" and "Midwife" specialties from 

MU "Prof. Dr. Paraskev Stoyanov", Shumen branch. A sociological study was 

conducted with grouped questions in the following areas: self-assessment level of 

health culture, motivation for motor activity, nutrition and harms. 

 

KEYWORDS: students, health culture and healthy lifestyle. 
 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Въведение 
Здравето и работоспособността са едни от важните приоритети на 

съвременния човек. През последните години у нас данните в тази посока са доста 

обезпокоителни. Нарастващата хиподинамия, породена от високата 

автоматизация и нездравословния начин на живот – хранене, тютюнопушене, 

стрес и наркомании, са причина България да се нареди до едни от най-болните 

нации в Европа. По данни на Националния здравен център само за 2010 г. у нас 

смъртността от сърдечносъдови заболявания е нараснала с 2,98 %. М. Бъчваров, 

А. Славчев, Б. Цолов отбелязват, че потребността от спортуването за здраве и 

жизненост в съвременните условия на живот става все по-актуална за 

българското население, поради застрашително нарастващата смъртност от 

сърдечносъдови заболявания и снижаване на тяхната възрастова граница [3]. 

Нарастващият брой на хората с наднормено тегло е дотолкова 

обезпокоителен, че някои страни превръщат борбата със затлъстяването в 

държавна политика. България е сред 5-те европейски страни (заедно с 

Югославия, Чехия, Гърция и Румъния), където свръхтеглото е най-широко 

разпространено: у нас 56% от населението над 18-годишна възраст е с индекс на 

телесна маса над 25. Причините за явлението се коренят в нездравословно 

хранене, хиподинамия, липса на навици за системно спортуване, наслагващи се 

стресови въздействия, незадоволителна здравна и обща култура [6]. 

В тази връзка С. Базелков отбелязва, че намирането на ефективни 

механизми за противодействие на все по-разширяващата се хиподинамия е една 

от първостепенните задачи на нашето общество [1]. 
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В Национална здравна стратегия 2020 се посочва, че са необходими 

активни мерки за повишаването на осведомеността им относно 

положителното въздействие на здравословния начин на живот, в т.ч. 

физическа активност и уравновесен хранителен режим и опасностите за 

тяхното здраве. Особено внимание следва да се отдели на продължението на 

превантивните мерки (виж Политика 1.2.), по отношение на сексуалната 

активност, злоупотребата с алкохол, използването на наркотици, 

тютюнопушенето, хранителните разстройства, затлъстяването, насилието, 

хазартните игри и пристрастяването към информационните и комуникационни 

технологии [5]. 

Според изследване на Министерството на физическото възпитание и 

спорта голяма част от трудоспособните българи не са спортували никога.  

Недостатъчните познания за спорта като социален феномен се превръщат в 

сериозен проблем, но най-голямо проявление среща при младите хора в 

студентския период. Й. Иванов и Б. Цолов в свое изследване потвърждават 

необходимостта от промени в образователния процес по физическо възпитание и 

спорт в българските висши училища в две главни насоки: Увеличаване хорариума 

от задължителни спортни часове в учебния план; Издигане образователното 

равнище на учебния предмет, повишаване на интереса и активността на 

обучаваните към него чрез даване на теоретични знания за целенасочено 

използване на физическите упражнения през целия живот като средство за 

здраве, дееспособност и красота, за противодействие на негативните явления и 

за активна социализация в обществото [4]. 

Професиите са динамични единици, които се развиват с развитието на 

средствата на труда, с промяната на предмета на труда и придобиват ново 

съдържание. Чрез професията човек се реализира в обществото, чрез нея създава 

ценности за обществото и за себе си, осигурявайки съществуването си. От 

голямо значение е развитието на способностите за бързо адаптиране към 

променящите се условия на труда, към осмисляне на практиката и непрекъснато 

обогатяване на знанията в различните сфери и отрасли. Професията и трудът на 

здравния работник е решаващ фактор за обществото. Това е особено валидно 

през последните две години. Наличието на физически и душевен комфорт 

гарантира на медика пълноценно изпълнение на взаимоотношенията в сферата на 

общуването с пациентите, колегите и в други видове дейности. 

Обучението във висшето училище е насочено към получаване на 

общотеоретична и практическа подготовка с необходимия обхват и обем 

задълбочени интегративни знания. Съвременните темпове на обществено 

развитие са предизвикателство пред бъдещите специалисти. Това в много голяма 

степен важи за студентите от медицинските университети. Важна страна в 

професионалната им подготовка е формирането на навици за бързо реагиране, 

вземане на адекватни решения, носене на отговорност за здравето и живота на 

пациента, работа в екип, спазване на трудова дисциплина, проява на 

самообладание. 

Методология на изследването 
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Изложеното до тук ни даде основание да проучим и сравним състоянието 

на двигателната активност и здравна култура на студентите в специалности 

„Медицинска сестра“ и „Акушерка“ от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов", 

филиал Шумен. 

Задачите, които набелязахме, са следните: 

1. Преглед на литературни източници по темата.  

2. Социологическо изследване сред студентите. 

3. Анализ и обобщение на резултатите. 

Предмет на изследването е разкриване на страни от здравната култура на 

респондентите. 

Обект на изследването са нагласите на студентите за занимания с 

двигателна дейност и отношението им към здравословен начин на живот. 

Контингент на изследването са 56 студенти, първи курс от МУ Варна, 

филиал Шумен. 

Използвана е комплексна методика, която включва социологическо 

проучване и сравнителен анализ. Анкетата е изготвена на базата на следните 

критерии: самооценка ниво здравна култура, мотивация за двигателна дейност, 

хранене и вредности. Проведена е в края на летен семестър на учебната 

2021/2022 година. Анкетната карта съдържа 25 въпроса (прил. 1). 

Резултати 

Анкетираните студенти от специалности „Акушерка“ и „Медицинска 

сестра“ са жени и се разпределят както следва: Акушерка – 36; Медицинска 

сестра – 20. Всички са в първи курс. Прави впечатление, че специалностите, а и 

професиите у нас са изцяло феминизирани. В страни от ЕС професията 

медицинска сестра се упражнява и от мъже. 

Средната възраст на студентките от Шумен, специалност „Акушерка“ е 

21,5 г и „Медицинска сестра“ 26,7 г. Всички са със средно образование и семеен 

статус неомъжени. 

На 6 въпрос „Как оценявате нивото на здравното си образование до 

постъпването му в Университета?“ 75% от студентките акушерки се определят 

като високо образовани и 25% средно. При медицинските сестри е почти 

балансиран отговорът. 
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Фиг. 1. Ниво на здравна образованост 

Седми въпрос разкрива степента на информираност на студентите относно 

социалните фактори, които определят здравето на съвременния човек. И двете 

извадки отчитат висока степен на запознатост. 

Отговорите на следващите два въпроса допълнително разкриват нивото на 

здравната култура на анкетираните. Със стратегически концепции и документи 

на СЗО за физическа активност и борба със затлъстяването 25% от студентките 

акушерки не са запознати, 39% частично. При медицинските сестри е по-висок 

процентът на незапознатите – 35%. С Национална здравна стратегия на Р 

България 40% от анкетираните отговарят, че са запознати (фиг.2). 

 
Фиг. 2. Запознати с Национална здравна стратегия 2020 

Изборът на професия е важен момент в живота на младите хора. 

Отбелязаните отговори на 10 от въпрос разкриват мотивите за избор на 

специалностите. По-голямата част посочват, че направеният избор отговаря на 

личните им интереси и възможности (55% акушерки и 70% медицински сестри). 

По-малък процент отговорили намират професиите на акушерката и 

медицинската сестра перспективни за професионална кариера (33% акушерки, 

20% медицински сестри). 

 
Фиг. 3. Избор на специалност 

Изследваните студенти са запознати с дисциплините от учебния план на 

специалностите. Болшинството от тях приемат, че са насочени към 

професионалната им подготовка (акушерки – 64%, медицински сестри – 70%). 

Не липсват и критични отговори. 30% от анкетираните смятат, че изучаваните 
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учебни дисциплини са твърде много и някои нямат отношение към избраната 

професия.  

Като пълноценни, емоционални и ефективни над 80% от респондентите 

определят часовете по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“. Има и 

предложения часовете по спорт да се провеждат три пъти седмично (акушерки – 

11%).  

От отговорите на следващия въпрос става ясно, че студентите осъзнават 

ползите за здравето вследствие занимания със спорт (акушерки-64%, медицински 

сестри – 60%). Не маловажен е фактът, че 10% от анкетираните оценяват високо 

компетентността и стила на работа на преподавателя. Това логично дава 

отражение и при следващия въпрос. Всички отговорили студенти активно 

участват в часовете по спорт. Предпочитанията за практикувани спортове и при 

двете групи са насочени към спортните игри, гимнастическите упражнения – 

аеробика, пилатес, табата, танците и лекоатлетически упражнения.(фиг. 4) Това 

го отдаваме на факта, че през последните години в средното училище фокусът се 

измести към спортните игри за сметка на индивидуалните спортове. 

 
Фиг. 4. Предпочитани спортове 

Със следващия въпрос потърсихме информация за двигателния режим на 

студентите в извънаудиторни условия. Една част от тах тренират в спортни 

клубове, друга предпочитат самостоятелни фитнес занимания и туристически 

практики. Прави впечатление, че голям процент студенти не са двигателно 

активни и нямат изградени навици за занимания със спорт в свободното време. 

(фиг. 5)  

М. Бурева, разглеждайки подобен казус, е на мнение, че с такива студенти 

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]. 
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Фиг. 5. Извънаудиторна двигателна дейност 

От зададените въпроси за ръст и тегло изчислихме средния индекс на 

телесна маса (BMI) на изследваните групи. За специалност „Акушерка“ той е 

23,5, а за „Медицинска сестра“ – 22,9.  

Следващите въпроси имат отношение към начина на хранене на 

студентите. Храненето е процес, при който се поддържа сложната система – 

човешко тяло, а начинът, по който се храним, е от значение за качеството на 

живот. Информираност за здравословно хранене получават от семейството, 

училището и интернет.  

Половината от изследваните студенти имат две хранения на ден, а другата 

се хранят три и повече пъти. За отбелязване е честотата на ежедневен прием на 

плодове и зеленчуци – над 55% анкетирани консумират два пъти, а над 40% три 

пъти дневно.  

Наред със свежите плодове и зеленчуци, в храната на студентите 

присъстват и т.нар. „бързи храни“ – бургери, чипсове, кроасани, вафли и др. 

(фиг. 6). Това можем да отдадем на динамичното ежедневие и аудиторната 

натовареност на младите хора. Въпреки че научни данни липсват, лекарите 

смятат, че около 60% от съвременните младежи имат нездравословни хранителни 

навици, които водят до сериозни здравни рискове. „Бързата храна” (Fast food) не 

е била част от традиционното хранене и култура на българина. Днешните „бързи 

храни”, за да са универсални с вкуса си, са често произвеждани от 

мултинационални компании и са високоенергийни, богати на мазнини и бедни на 

комплексни въглехидрати. Тези храни не могат да задоволяват изцяло 

хранителните нужди и обикновено са допълнения към храненето, вместо да се 

консумират при редки случаи. 
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Фиг. 6. Консумация на „бързи  храни“ 

 

Като основна храна, по-голямата част от анкетираните (<60%), 

предпочитат в менюто им да бъде включено ястие с месо, следва постно ястие, а 

рибно меню е посочено само от едната група (9%) (фиг. 7). 

 

  
Фиг. 7. Предпочитани храни 

 

Последните въпроси от социологическото изследване се отнасят до 

употребата на цигари и алкохол. Ръстът на пушачите в специалност „Акушерка“ 

е 50%, а в „Медицинска сестра“ – 25%. Консумацията на алкохол за голям 

процент анкетирани се свързва само с определен повод, а над 30% не 

употребяват. 

Заключение 

Аналзът на проведеното изследване относно състоянието на двигателната 

активност и здравна култура на студентите в специалности „Медицинска сестра“ 

и „Акушерка“ от МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов", филиал Шумен, ни даде 

основание да направим следните изводи: 

1. Студентите са направили осъзнат изборът на специалност и професия. 

2. По време на обучението си получават достаъчно висока здравната 

образованост, имат нужната култура за здравословен начин на живот. 

3. Запознати са с въздействието на начина на хранене и двигателната 

активност върху организма. По-голямата част от тях имат изградени 

навици за здравословно хранене. 

4. Настоящото изследване може да послужи за бъдещи разработки в областта 

на здравословния начин на живот и по-специално за сравнение с други 

професии със също толкова голямо обществено значение. 
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Приложение 1 

Анкета 

Уважаеми студенти, 

Анкетата е анонимна! 

Цел на проучването е да изследваме Вашето отношението към 

проблеми, отнасящи се до здравето на студентите и здравословния начин на 

живот. 

Молим Ви, след внимателен прочит на въпросите и обмисляне на 

възможните отговори, да маркирате избраните с Х, а където е необходимо с 

текст.   

Предварително благодарим за отзивчивостта Ви! 

1. Пол 

А. мъж;        Б. жена. 

2. Възраст…………………...... 

3. Образование…………………….............. 

4. Специалност…………………………………… 

5. Семеен статус……………………………….... 

6. Как оценявате здравното си образование до постъпването в 

Университета: 

6.1. Високо ниво; 

6.2. Средно ниво; 

6.3. Ниско ниво. 

7. Запознати ли сте със социалните фактори, детерминиращи здравето на 

съвременния човек? 

7.1. Висока степен на осведоменост; 

7.2. Средна степен на осведоменост;  

7.3. Ниска степен на осведоменост.  

8. Познавате ли стратегическите концепции и документи на СЗО за 

физическата активност и борбата със затлъстяването:  
8.1. Да;   

8.2. Не;   

8.3. Частично.  

9. Запознати ли сте с националните стратегии на Р България за здравето:  

9.1 Да;   

9.2. Не;   

9.3.Частично.    

10. Защо избрахте тази специалност? 

10.1. Защото е привлекателна; 

10.2. Перспективна е за професионална кариера; 

10.3. Отговаря на личните ми интереси и възможности; 

10.4. Друго (моля посочете)…………………… 

11. Дисциплините от учебния план са : 

11.1. Насочени към професионалната ми подготовка; 

11.2. Твърде много; 
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11.3. Недостатъчни. 

12. Часовете по спорт са: 

12.1. Пълноценни и ефективни; 

12.2. Скучни и вяли; 

12.3. Крайно недостатъчни; 

12.4. Напълно излишни (нямат отношение към специалността). 

13. Участвате в часовете по спорт защото: 

13.1. Са задължителни; 

13.2. Са полезни за здравето ми; 

13.3.Се чувствам добре и ми харесва; 

13.4. Харесвам преподавателя. 

14. В часовете по спорт съм: 

14.1. Активен; 

14.2. Пасивен. 

15. Предпочитам часовете, в които присъстват: 

15.1. Спортни игри (футбол, волейбол, баскетбол, хандбал); 

15.2. Гимнастически упражнения (аеробика, пилатес, табата); 

15.3. Лекоатлетически упражнения (бягане, скокове, джогинг); 

15.4. Танци. 

16. Двигателният ви режим извън аудитория включва: 

16.1. Тренировки в спортен клуб; 

16.2. Самостоятелни фитнес занимания; 

16.3. Не спортувам. 

17. Вашият ръст е:........................см 

18. Вашето тегло е:........................кг 

19. Колко пъти на ден се храните? 

19.1. 1 път; 

19.2. 2 пъти; 

19.3. 3 и повече пъти. 

20. Колко често през деня ядете плодове и зеленчуци? 

20.1. 1-2 пъти  

20.2. 2-3 пъти  

20.3. 4-5 пъти 

21. Колко често през деня ядете „бързи храни“ – бургери, солети, чипсове и 

вафли и др.? 

21.1. 1-2 пъти; 

21.2. 2-3 пъти; 

21.3. 4-5 пъти. 

22. Вашето основно хранене почти винаги включва: 

22.1. Ястие с месо; 

22.2. Рибно ястие; 

22.3. Постно ястие. 

23. Информирате се за здравословно хранене от: 

23.1. Семейството; 

23.2. Училище; 
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23.3. Интернет. 

24. Пушите ли? 

24.1. Да; 

24.2. Не. 

24.3. Понякога 

25. Употребявате ли алкохол? 

25.1. Редовно; 

25.2. Понякога (с повод). 

 

25.3. Не 
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АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ  НА СТУДЕНТИ ОТНОСНО ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ТЕНИС НА МАСА 

 

Теодора Н. Симеонова, Павел К. Цолов 

 

STUDENT SURVEY ON TABLE TENNIS TRAINING 

 

Teodora N. Simeonova, Pavel K. Tsolov 

 

 

ABSTRACT: Survey conducted among students from Shumen and Ruse 

universities. The aim is to study the opinions and observations of the students about the 

conduct of table tennis classes and to reveal information about the applied sports 

program - to establish its advantages and disadvantages according to the respondents. 

 

KEYWORDS: table tennis, training. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В Република България физическата активност, физическото възпитание и 

спортът във висшите училища са част от обучението на студентите под формата 

на задължителни и факултативни занимания с минимален хорариум на 

задължителните занимания от 60 часа годишно за студентите, които се обучават 

за придобиване на образователно-квалификационната степен "бакалавър" или 

образователно-квалификационната степен „магистър”(чл. 42, ал.1, т.2, буква „а” 

– Закон за висшето образование) [1]. 

Анализ на предизвикателствата пред младежката политика в нашата страна 

в частта Здравословен начина на живот от Националната стратегия за младежта 

2010 – 2020 г. затвърждава тенденцията, че след напускане на училище голяма 

част от младите хора прекратяват заниманията си със спорт, а ежедневието им се 

характеризира с ниска физическа  активност и недостатъчни грижи за 

поддържането на добра форма [2]. 

Обучението по физическо възпитание и спорт в системата на висшето 

образование се осъществява чрез програми, които отговарят на изискванията и 

индивидуалните характеристики на практикуващите студенти. Според 

Симеонова, Т, Б. Попеска, 2015, в съответствие на съвременните научни 

постижения, принципи на обучение и европейски стандарти са разработени и 

внедрени нови учебни програми по предметите. В резултат на това постигаме по-

добро физическо развитие, по-висока физическа дееспособност, по-богата 

двигателна култура и опит, подобряваме здравословното състояние на 

студентите и формираме трайна потребност от спортни занимания [3]. 

Тенисът на маса е атлетическа игра с променлива интензивност, която 

спомага за всестранното физическо развитие на тези, които я упражняват. 
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Развива важни физически качества като бързина (на реакцията, на 

придвижването и на замаха с ръката), ловкост, издръжливост, гъвкавост и 

динамична сила. Този спорт развива както физически, така и интелектуално, 

помага за изграждането на характера и израстването на личността. Възпитава 

качества като: концентрация, спортен дух, спортсменство, етичност, бързото 

мислене, което е необходимо за бързи  и адекватни решения в разиграванията. 

По специфичните особености на своята техника, тенисът на маса се отнася към 

комплексните видове спорт. Техниката на игра непрекъснато се обогатява с 

въвеждането на нови удари, което пък от своя страна води до търсене на нови 

начини и средства за тяхното противодействие. 

Системните занимания с тенис на маса спомагат за развитието на 

специализираните възприятия, обем, устойчивост и разпределение на 

вниманието, бързина на двигателна реакция, координация на движенията, 

особености на проявяването на волевите качества и тяхната връзка с 

емоционалната им устойчивост [4]. 

 

МЕТОДИКА 

ЦЕЛТА на изследването е да проучим мнението и отношението на 

студенти относно обучението по тенис на маса по физическо възпитание и спорт. 

За да изпълним целта, си поставихме следните ЗАДАЧИ: 

 Проучване на литературни източници и нормативни документи и интернет 

ресурси, които са свързани с темата на нашето изследване; 

 Анкетно проучване на мнението и отношението на обучаеми по спорт – 

тенис на маса; 

 Обработка и анализ на получената информация и представянето ѝ,  

и извеждане на изводи и препоръки за практиката. 

За целта проведохме анкетното проучване, в което участваха 40 студенти, 

от Шуменския и Русенския университети обучавани в продължение на една 

учебна година. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Анкетата е проведена анонимно с участието на 11 момичета и 29 момчета. 

Само с въпросите от едно анкетно проучване не може да се направи максимално 

изчерпателен анализ на проблемите при преподаването и оценяването по 

физическото възпитание и спорт, но сме заложили на въпроси, които дават 

обратна връзка как се възприемат и прилагат въведените  програми при 

обучението по тенис на маса. 

От отговорите на първия въпрос „Кой от спортовете, включени в средното 

училище,  предпочитахте?“  установяваме, че 86.4% от взелите участие в 

анкетата са отворили с тенис на маса, а останалите спортове като баскетбол, 

волейбол и футбол имат едва 13.6%. Трябва да се отчете фактът, че тенисът на 

маса е един от спортовете, на който се залага изключително много в средното 

училище поради лесно достъпна материална база и се отделя сериозно време за 

обучение. 
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На въпроса „В кои удари  в тениса на маса  се чувстваш най-сигурен?“ 

45% са отговорили защитните удари , 31% нападателни, 2% в 

контранападателните удари и 22% и в трите удари. Тук най-голям процент 

заемат защитните удари, защото основното обучение в тениса на маса започва с 

тези удари и в началото за тях се отделя най-голям период от време. Най-малък 

процент от 2% имат контранападателни удари, защото те се използват от 

състезатели, който практикуват този спорт от години и са сигурни в ударите си. 

Отговорите са онагледени на фиг. 1. 

При зададен въпрос „Кои елементи от тениса на маса смятате, че сте 

усвоили най-добре?“  40% отговарят с началните удари, 36% със сечени удари, 

22% плоски удари и 2% топспин. Според нас топспинът се използва от 

професионални състезатели и поради тази причина има най-малък процент на 

отговори. 

 

45

31

2

22

защитни

нападателни

контранападателни

и в трите

 
Фиг. 1 

 

Мнението на студентите по отношение на разучаването и 

затвърждаването на ударите е представено на фиг. 2. Най-много ги затрудняват 

– 38%  плоски удари – дланен обратен, 31% топспин – дланен обратен удар, 

22% изтеглени удари – дланен обратен и 9 % начални удари. От  отоворите 

отчитаме, че най-голямо е затруднението при плоските удари – дланен обратен, 

поради факта че всяко начало в каквото и да е отношение изглежда най-трудно, 

а точно с тези плоски удари започваме обучението в тениса на маса. 

 



772 

 

 
  

Фиг. 2 

 

Следващите отговори са на въпроса „Имате ли сигурността, че виждате 

въртенето на топката, която противникът придава при отиграването й към 

Вас?“, като 50% от анкетираните са отговорили с да, 36.4% с невинаги, 9.1% с 

не мога да преценя и 4.5% с не. Тук вече разбираме, че тенисът на маса е 

изключително сложен спорт, който съчетава бързи реакции, мисъл и 

наблюдение върху това какво се случва в тренировъчната или състезателната 

обстановка. 

„Кое от посочените повишава точността при различните удари?“, е 

въпрос, който е изключително, актуален за обратната връзка с анкетираните и 

това какво те разбират в обучителният процес. 68.2% отговарят с всички 

заедно, 22.7% с правилно заучената техника на ударите, 13.6% с многократно 

повторение и 4.5% с добра физическа подготовка. Според нас, както и според 

най-честия отговор, който е отчита всички компоненти, включени заедно, дават 

положителните резултати.  

На въпроса „Теоретичните знания за видовете удари допринасят за“, 

отговорите са разпределени в усъвършенстване и подобряване на техниката с 

68.2%, 9.1% са отговорили само за информация и имаме 0% загуба на време, 

което за нас е положително и означава, че няма анкетиран, който да е 

незаинтересован от теоретичната подготовка, която получават по време на 

обучението. 

Относно въпроса „Участвали ли сте в състезание по тенис на маса до 

обучението си във висше училище?“ –  40.9% са отговорили с не, 31.8% са 

отговорили да срещу друг клас, 22.7% да с клубен отбор и 13.6% да срещу 

друго училище. Отговорите на респондентите ни навеждат на мисълта, че с цел 
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усъвършенстване и засилване на интереса към спорта е необходимо да се 

организират повече състезания за обучаемите. 

Въпросът ”Играете ли в свободното си време тенис на маса?“ дава 

отговор дали студентите се занимават допълнително със спорт. Тревожен е 

фактът, че повечето от половината запитани не отделят време за допълнително 

усъвършенстване (54.5% са отговорили с понякога, 31.8% с редовно, 9.1% не и 

4.5% с нямам време). 

  Запитани с какво заниманието по тенис на маса допринася за 

подобряване на обучението, по-голяма част от обучаемите са на мнение, че 

това е комбинация от усъвършенстване на физическата дееспособност, 

техниката и тактиката на играта. 

Над 70% от анкетираните студенти, отговарят, че учебното съдържание 

им харесва поради това, че тенисът е индивидуален спорт и не зависиш от 

други; спортът изгражда физически и интелектуално; оказва положително 

влияние върху бързината, ловкостта и издръжливостта;възпитава качества, 

необходими на всеки спортист – концентрация, спортен дух, спортсменство и 

бързо мислене. 

С помощта на фиг. 3 ще онагледим отговора дали студентите са доволни 

от обучението. 

 

 
 

Фиг. 3 

 

Положителното влияние на учебната програма се потвърждава с 72% 

положителни отговори. 

Отношението към техническата подготовка и заучаването на ударите в 

часовете установяваме с въпроса „Усвоихте ли технически основните удари в 

тениса на маса?”. От отговорите забелязваме, че 27% са убедени в обучението си, 
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56% смятат, че почти всички удари са научили, а 17% не са уверени, че умеят 

всички изучени удари. 

Като положително влияние на приложената учебна програма можем да 

отчетем и това, че 34 студенти от групите по спорт Тенис на маса освен с 

техническа подготовка са запознати и с правилознанието на спорта(отговор на 

въпрос „Усвоихте ли теоретично основните правила от тениса на маса?“). 

Последният въпрос от анкетното проучване е свързан с материалната база 

за провеждане на обучение по тенис на маса. Несъмнено за правилното 

заучаване на удари, за усъвършенстване на тактика и участие в състезания от 

изключително значение е оборудването за спорта(маси, хилки, топчета). По 

този въпрос и двата университета могат да се  похвалят с модерни учебни зали, 

специализирани за обучение и за усъвършенстване на спорта. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

След направеното социологическо проучване по отношение на 

обучението по тенис на маса в Шуменския и Русенския университети можем да 

обобщим положителната нагласа и отношение на студентите към предложената 

учебна програма. Заниманията по спорт водят до усъвършенстване на тяхната 

физическа дееспособност, подобряване на техническата и психофическа 

подготовка и възможност за личностно развитие. 

Приятен е и фактът,че за успеха от учебния процес студентите смятат 

комбинацията от правилознание, теоретична подготовка и практическо 

обучение. 

Приложената програма може да се популяризира във всички висши 

училища. 
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АНКЕТНА КАРТА 

Висше 

училище………………………………………………..................................................... 

 Подчертайте отговора, който съответства на Вашето лично мнение! 

 Молим Ви за искрени отговори. Анкетата е анонимна! 

Благодарим Ви за отделеното време! 

 

1. Кой от спортовете, включени в средното училище, предпочитахте? 

а) тенис на маса; 

б) баскетбол; 

в) волейбол; 

г) футбол; 

д) лека атлетика; 

е) гимнастика. 

 

2. В кои удари в тениса на маса се чувствате най-сигурен? 

а) защитни; 

б) нападателни; 

в) контранападателни; 

г) и в трите вида удари. 

 

3. Кои елементи от тениса на маса смятате, че сте усвоили най-добре?  

а) топ-спин; 

б) плоски удари; 

в) начални удари; 

г) сечени удари 

 

4. Разучаването и затвърждаването на кой вид удар ви затруднява най-

много?  

а) изтеглени удари – дланен, обратен 

б) топ-спин – дланен, обратен; 

в) плоски удари – дланен, обратен; 

г) начални удари. 

 

5. Имате ли сигурността, че виждате въртенето на топката, която 

противникът придава при отиграването й към Вас?  

а) да; 

б) не; 

в) не винаги; 

г) не мога да преценя. 
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6. Кое от посочените повишава точността при различните удари? 

а) правилно заучена техника на ударите; 

б) многократното повторение; 

в) добрата физическа подготовка; 

г) всички заедно. 

 

7. Теоретичните знания за видовете удари допринасят за: 

а) усъвършенстване; 

б) подобряване на техниката; 

в) само за информация; 

г) загуба на време. 

 

8. Участвали ли сте в състезание по тенис на маса до обучението си във 

висше училище?   

а) да – срещу друг клас; 

б) да – срещу друго училище; 

в) с клубен отбор 

г) не. 

 

9. Играете ли  в свободното си време тенис на маса? 

а) да, редовно; 

б) понякога; 

в) нямам време; 

г) не. 

 

10. От кого да се водят часовете по тенис на маса? 

а) преподавател специалист по тенис на маса; 

б) преподавател специалист по ФВС; 

в) методист; 

г) треньор по тенис на маса. 

 

11. Заниманието по тенис на маса допринася за подобряване на: 

а) интереса към спорта; 

б) усъвършенстване на техниката и тактиката на играта; 

в) физическа дееспособност; 

г) всичко изброено. 

 

12. Какво Ви харесва от учебното съдържание по тенис на маса? 

а) това, че е индивидуален спорт и не зависиш от други; 

б) изгражда физически и интелектуално; 

в) оказва положително влияние върху бързината, ловкостта и издръжливостта 

г) възпитава качества, необходими на всеки спортист – концентрация, спортен 

дух, спортсменство и бързо мислене; 

д) всичко изредено до тук; 

е) нищо; 
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13. Доволни ли сте от обучението по тенис на маса? 

а) да; 

б) не; 

в) не мога да преценя; 

 

14. Усвоихте ли технически основните удари в тениса на маса? 

а) да; 

б) да, почти всички; 

в) не всички. 

 

15. Усвоихте ли теоретично основните правила от тениса на маса? 

а) да; 

б) да, в противен случай не можем да играем за точки; 

б) не напълно. 

 

16. Материалната спортна база във Вашето училище подходяща ли е за 

обучение по тенис на маса? 

а) да, имаме оборудвана зала за тенис на маса; 

б) имаме най-необходимото за провеждане на часовете; 

в) не; 
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СПЕЦИФИКА НА СЕЛСКИТЕ УЧИЛИЩА 

 

Халил  А. Адем 

 

SPECIFICITY OF RURAL SCHOOLS 

 

Halil A. Adem 

 

ABSTRACT: The article discusses some of the challenges faced by teachers 

teaching in small settlements. These challenges often determine their decisions to work 

there and they are the reason for the turnover of pedagogical staff. 

Teaching in schools in settlements is different due to the specifics of the 

context. In general, they are smaller in terms of the number of enrolled students, which 

affects the organization of the teaching staff. Compared to urban schools they are 

geographically remote and their functioning is determined by the particular socio-

economic conditions of their external environment. 

The features of these educational institutions create difficulties for which 

pedagogues may not be sufficiently prepared through their qualification as teachers 

and therefore it affects their motivation to work in them. 

 

KEYWORDS: rural school, specifics, management, challenges, strategy, 

education. 

 

С термина „селско училище“ наричаме учебно заведение, което се намира 

в населено място тип село. То, както всички образователни институции, 

изпълнява  своята образователна, възпитателна и социална функция съгласно 

нормативната уредба в Република България. Също така  се състои от училищно 

ръководство, педагози, ученици и обслужващ персонал. Като цяло те са свързани 

помежду си от общи цели, задачи, приоритети и осъществяват своята 

педагогическа дейност с наличните учебни и дидактически ресурси, намиращи се 

в училището. 

За съжаление в днешния свят, за разлика от големите учебни заведения, 

селското училище като организация, за да оцелее,  е длъжно да преодолява много 

препятствия и се среща с редица предизвикателства, които усложняват 

нормалното провеждане на учебно-възпитателната дейност. Една част от тези 

затруднения се отнасят до функционирането му като образователна и социална 

институция и оказват пречка за възможността му да отговаря на бързо 

променящите се изисквания на обществото, да гарантира на бъдещото поколение 

високо качество на образователния процес, да бъде в готовност за 

организационни изменения и развитие. 

Социалната и културната среда на селата е по-консервативна, стабилна и 

традиционна. Благодарение на това родителската общност оказва голямо влияние 

върху образованието и възпитанието на учениците и не се  губи пряката връзка с 

учителската гилдия .Тук се съхранява целостта на националното самосъзнание, 

вътрешното духовно богатство, почтителното отношение към Родината, 
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природата и училищната институция. В едно малко населено място, което е 

отдалечено от областния град, взаимодействието между училището и 

заобикалящата среда е по-очевидно, реално, обвързано и необходимо. 

Отдалечеността на селото от културните центрове, изолацията, автономията, 

териториалното и духовното ограничение правят взаимното им влияние по-

значително и по-сигурно. 

Специфичните социални условия на функционирането на училищата в 

селските райони са свързани със слаборазвитата социална инфраструктура, 

изолацията и отдалечеността от областните центрове. Понякога образователната 

институция, за да реагира своевременно на възникващите социални проблеми на 

учащите, води до това да изпълнява множество  социално-педагогически и 

културни функции. 

В селските училища се възпитава уважение към семейните традиции, 

уважение към по-възрастните и към хората на труда, чувство за взаимопомощ, 

приятелство и честност. Особеност на училищата като социални и образователни 

институции в малките населени места, а именно в селата, е формирането на 

специален мироглед у учениците. Винаги е факт, че селското училище като 

социална и образователна организация се отличава със своята специфичност. 

Просветното огнище действа като деятел за формиране на духовните ценности 

на подрастващите, като образователен и културен фактор, като двигател на  

педагогическото усъвършенстване на социалната среда. То е институция, 

създадена да осигури освен образование и възпитание и социализацията на 

човека в селските район и запазването на националната култура, традиции и 

обичаи. 

В такъв тип училища съществуват условия за създаване на позитивен 

климат, уважение, разбирателство  и високо ниво на ангажираност между 

ученици и преподаватели. Доказващо предимство е пряката и тясната им връзка 

със заобикалящата ги общност. Духът, познанието, влиянието на по-възрастните 

и социалните дейности, в които участва цялото населено място, предоставят 

възможности, които подкрепят модела на общност между родители и учители за 

бъдещето развитие на учебното заведение. 

Селското училище се характеризира с поддържането на неформални, по-

доверчиви отношения спрямо големите училища. И  не само защото са с по-

малко на брой ученици в паралелките, а защото начинът на живот в малкото 

селище, особеностите на възприемането на хората и на света, свободното 

разсъждение и вземане на правилни решения допринасят за факта, че в такива 

условия се изграждат по-близки и здрави връзки. Това от една страна, е 

предимство, а от друга страна, е рисков фактор, защото например ученик, 

влизайки в градската среда, имайки дори високо ниво на знания, се сблъсква с 

наличието на някои негативни нагласи към хората от малките населени места. 

Училището е институция, в която всички дейности, мероприятия и процеси 

се извършват със съдействието и подкрепата на социални партньори. Чрез 

постоянното взаимодействие се решават задачи за повишаване ефективността на 

учебно-възпитателната дейност, социалната и професионална реализация на 

учениците и подготовката им за успешно развитие във всички сфери на живота. 
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Изграждането на добро партньорство  между библиотеката, читалището и 

детската градина играе важна роля в образователното планиране и развитие на 

училищата в селските райони и е ключов елемент за успеха им. Те са основата на 

селската общност и оказват значително влияние за формирането на духовния 

образ на жителите, спомагат за поддържане на местните традиции и обичаи и 

идентичността на селището и осигуряват приемственост между поколенията. 

Тяхното задължение е да предоставят образование, възпитание и социализация  

,също служат и като социални, развлекателни и културни центрове, от които се 

възползват подрастващите на селото .Заинтересованите страни  осигуряват 

физически пространства, които позволяват на селската общност да се събира за 

спортни мероприятия, театрални представления, заседания на обществените и 

училищните съвети и провеждане на общи събрания. По такъв начин те се 

превръщат и в средища на обществена дейност и поддържат участието в 

гражданските и обществени дела.  

Поради някои специфични фактори се наблюдава отслабване на 

сближаването на общността като цяло, което подкопава традиционното чувство 

за принадлежност, и бързото напредване на съвременните информационни и 

комуникационни технологии. Някои явления довеждат до по-високи нива на 

бедност, безработица, несигурност, нисък социален статус на семействата  и 

възможности за участие в селския културен живот. Тези недостатъци се 

отразяват отрицателно на образованието. За , икономическото преустройство 

довежда до влошаване на повечето традиционни икономики в тях, селата в 

цялата страна се намират в несигурни ситуации. Основната дейност и задача  на 

образованието е да изпълнява  своята съществена функция както в изграждането 

на нацията, така и в развитието на индивидуалния характер. То е от важно 

значение за стабилното функциониране на човешкото общество и помага на 

даден човек да развива своята личност, като го прави способен да подобрява 

своите умения, да повишава интелигентността и потенциала си.  

Педагогическият екип на  селските училища винаги поема отговорност за 

провеждане на училищна политика, в която водеща роля има образованието, 

възпитанието, социализацията и личностното развитие на учениците и се 

ангажира за постигането на планираните учебни резултати при пълна 

прозрачност и отчетност на управлението. Визията е да изгражда конкурентна 

образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна 

личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие. Най-важната 

задача на колектива е успехът на отделния индивид. Качественото образование 

дава възможност на децата и учащите да се развиват като отговорни, грижовни и 

активни членове на българското общество. То запазва и развива таланта на всеки 

ученик, така че да живее пълноценно, да придобива с радост нови знания и 

умения и да израства като самостоятелна мислеща и социално отговорна 

личност. Учителският колектив винаги отговорно отстоява професионалните си 

ангажименти за придобиване на допълнителна квалификация и специализация. 

Неблагоприятна специфика на селските училища е липсата на 

емоционалната психическа атмосфера, присъща на образователната работа на 

голяма група ученици. В малките такива информационното и емоционалното 
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общуване на учениците често е ограничено и това води до трудности при 

формирането на организационни и комуникационни умения.  

Постигането на добро качество и ефективно обучение в едно основно 

училище зависи от професионалната компетентност на педагогическия персонал. 

За да се повиши педагогическата и методическата подготовка и да се създаде по-

добра мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на специалистите в 

училището, всяка година се изготвя план-програма за квалификацията с две 

основни части – вътрешна квалификация и извънучилищна квалификационна 

дейност. Една от възможностите за самоусвършенстване и по-добра методическа 

подготовка е споделянето на умения, методи и технологии в урочната дейност. 

Методическото обединение във всяко учебно заведение е място, където 

специалистите могат да взаимодействат и да си сътрудничат. Подготвянето, 

посещението и обсъждането на уроци е средство за постигане на по-добро 

качество на преподаване и не трябва да се пренебрегва.  Работа на 

педагогическия персонал в тази област не е малка, но все още има какво да се 

желае в тази насока. Участието в конференции и различни образователни форуми 

също е една добра възможност за кариерното развитие. 

В селските училища са предприети следните  мерки за подобряване на 

работата на педагогическата колегия:  

1. Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено 

повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми 

и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на 

компетентности. Създаване на умения за работа в електронна среда.  

2. Издигане равнището на родноезиковата подготовка. Акцент върху 

грамотността (български език и математика). Изграждане на активен речников и 

понятиен апарат. 

3. Създаване на условия за изяви на учениците и допълнителна работата с 

ученици със специфични образователни потребности и ученици, срещащи 

затруднения в усвояването на учебния материал. 

4. Осъществяване на допълнителна ефективна работа с учениците. 

5. Демократизиране и хуманизиране на дейността в училище с цел 

постигане на висока успеваемост от страна на учениците. 

6. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на 

навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното 

полово съзряване. 

7. Поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването 

на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал. 

8. Използване на иновативни педагогическите методи и форми за 

предаване, преподаване и научаване на учебни знания; Разширяване на 

иновативните дейности и създаване на подходяща среда за развитие на 

дигиталните компетентности. 

9. Извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена 

успеваемост; включването им в полуинтернатни групи;  

10. Привеждане дисциплината на учениците в съответствие с новите 

обществени реалности.  
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11. Използване на създадени видеоматериали (вкл. специализирани 

видеолекции) и интерактивни уроци. Създаване на електронна библиотека.  

12. Засилване на възпитателната работа с учениците с оглед пълноценно 

личностно развитие.  

13.Развитие на включващото образование за децата и учениците със 

специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и 

образователна среда в училището.  

14. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух 

на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, 

потребителска култура, физическа активност и спорт.  

15. Развиване на извънкласни форми на обучение – клубове по интереси за 

оползотворяване на свободното време на учениците.  

16. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на 

учителите, работещи в училището. 

17. Квалификация на учителите за работа с родителите на ученици в риск 

от отпадане. 

18. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през 

целия живот. 

19. Въвеждане на нови форми на обучение  

20. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния 

бюджет и европейски програми, администрирани от МОН, относно учене през 

целия живот. 

21. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и 

други училища, центрове за обучение и неправителствени организации.    

22. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за 

въвеждане на добри практики [2]. 

В началото на учебната година Педагогическият съвет като специализиран 

орган на училището гласува и приема насоки, препоръки и дейности за 

оптимизиране на работата на образователната институция през учебната година.  

Мотивите за успешна работа се свеждат до следните стратегии. 

1. Създаване на подходяща, иновативна за учене среда.  

2. Поставяне и постигане на реалистични цели.  

3. Подкрепа на инициативността в ученето - иновативност.  

4. Осъществяване на конструктивна обратна връзка и външен контрол. 

 Какво трябва да постигнем, когато създаваме подходяща образователна 

среда:  

 повишена активност на учещите, в т.ч. и чрез групова/екипна работа; 

 смяна на ролите на обучаващия и обучавания; 

 роля на водещия като подпомагащ учебната работа; 

 интерактивни техники на работа;  

 подходяща, различна от обичайната организация на времето и 

пространството;  

 съчетаване на различни форми на интерактивно базиран контрол. 

Като се има предвид постигнатите резултати по показателите за 

подобряване качеството на образование, трябва да се работи в следните насоки:  
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1. Да продължи работата по мотивиране на учениците за учене и 

продължаващо образование във висшите учебни заведения. 

2. Да се търсят и предлагат на учениците нови и разнообразни извънкласни 

и извънучилищни дейности с цел тяхното активиране. 

3 Да се работи в посока увеличаване броя на учителите с по-висока степен 

на ПКС. 

4. Да продължи работата по разработването и реализирането на проекти. 

5. Усъвършенстване на уменията за работа в електронна среда. 

6. Повишаване на индивидуалната компетентност и отговорност на 

учителите, с цел осигуряване прецизност и точност в изпълнението на 

нормативните изисквания за гарантиране на качествен учебен процес, стриктно 

спазване на Правилника за дейността на училището и Правилника за вътрешния 

трудов ред и утвърждаване на училището ни като иновативно през следващите 3 

години и занапред. 

7. Повишаване качеството на контролната дейност за своевременно 

отстраняване на нарушенията и препоръките. Завишаване контрола и 

реализиране на последващ контрол за констатиране изпълнението на 

препоръките. 

8. Оптимизиране на организационните взаимоотношения учител –директор 

за своевременно разрешаване на възникнали проблеми и въпроси. 

9. Педагогически дейности от учителите по всички учебни предмети, 

насочени към спазване на книжовните езикови норми.  

10. Качествена и своевременна подготовка на учениците за успешно 

представяне на национално външно оценяване, олимпиади, състезания и 

конкурси.  

11. Пълноценно използване на наличната МТБ и учебно-технически 

средства от учители, ученици, родители в училището за качествено образование 

и творчески постижения. 

12. Ориентиране на квалификационната и методическа дейност към 

преодоляване на констатираните проблеми за по-добри резултати от учебно-

възпитателния процес. 

13. Участие в разработването и реализирането на проекти в методическите 

обединения, постоянните училищни комисии, гарантиращи ефективно 

изпълнение на стратегическата цел на училището и ефективно реализиране на 

дейностите по Училищната програма за целодневната организация на обучение.  

14. Продължаване на традициите за приобщаване на родителската общност 

към решаването на училищни въпроси за подобряване взаимовръзката родител-

учител-ученик. 

15. Своевременно решаване на казуси, проблеми, въпроси с компетентно 

съдействие на партньорите на училището.  

16. Задържане на учениците в училището чрез предлагане на занимания по 

интереси [2]. 

Голямо значение за повишаване знанията и уменията на учениците има 

целодневната организация на учебния ден. След задължителните учебни часове 

учениците посещават ГЦОУД предимно за подготовка на уроците за другия ден. 
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Това е времето, когато децата имат възможност да усвоят и затвърдят новите  

знания, да изготвят задачите си за домашна работа, да се изградят у тях трайни 

навици за системност в овладяването на учебния материал, да се формират 

умения за използване на справочна литература и допълнителни източници на 

информация. Едновременно с това е предвидено занимания, организиран отдих и 

занимания по интереси, индивидуална работа с отделни ученици. 

Самоподготовката е важен етап за подготовката на учениците за следващия 

учебен ден. Тя спомага за правилното и трайно усвояване на учебния материал и 

съдейства за формиране на навици за самостоятелно четене, разбиране, 

стимулира любознателността и уменията за общуване. Като се  вземе предвид 

индивидуалните потребности и потенциала на всяко дете в сборната група, 

поставят се  допълнителни задачи с цел подобряване подготовката на учениците 

за следващия учебен ден по съответните учебни предмети. Към учениците се 

формулират ясни очаквания за самостоятелно справяне с домашната работа за 

постигане на добри резултати. Поддържа се връзка с родителите на проблемни и 

напреднали ученици. Чрез използване на различни техники на учене повечето 

учащи овладяват с лекота учебния материал. С игрите в часовете по занимания 

по интереси се развива логическото мислене, сръчността и умението за общуване 

между учениците. В тях рисуват, апликират, моделират. Проявяват своята 

индивидуалност и съчетават полезното с приятното.  

Пространствената ограниченост на селата, стеснеността и еднообразието 

на поведенчески, морални и културни модели допринася за повишаване на 

нивото на монотонност,  свързано с ограничения социален кръг, бавни темпове 

на културно развитие, комуникационни умения, речева култура и образование. 

Учениците от начален етап са по-бавни при овладяване на речевите умения на 

родния си език. Бедността на лексиката се дължи на ограничените стимули на 

околната среда, слабостта на литературните влияния, липсата на читателски 

интерес, оригиналността на диалекта на определена местност. 

Неблагоприятно влияние върху мотивацията и учебните постижения на 

учениците оказва и безалтернативното образователно пространство, в което се 

намират. Обвързаността с конкретното училище в населеното място, когато то е 

единствено в района, ги лишава от възможността за избор на такова и съответно 

за избор на учебни предмети, класове, учители, видове занимателни дейности, 

разнообразие от условия, контакти, форми на взаимодействие. Отпадането на 

подрастващите от училище в селските райони е рядко явление, почти не се 

наблюдава, което се дължи на жаждата за образование в по-горна степен, 

мотивация за учене  и подкрепата  на родителите. У учащите се вижда желание, 

воля и хъс да продължат образованието си в големия град, въпреки че са  много 

притеснени и срамежливи, тъй като те го оценяват като много полезно, понеже 

откриват връзка между градското училище и професионалната си реализация, 

също така вярват, че то ще допринесе за по-висок стандарт на живота им в 

бъдеще. 

Общуването в селските училища между учители и ученици се реализира 

като динамичен и непрекъснат процес. При този процес не се предава само 

информация, а се обменят похвали, пропуски, оценки, очаквания и се формират 
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определени взаимоотношения. Част от основните функции на преподавателя е да 

предостави на учениците адекватна обратна връзка, чрез която ги насърчава да 

бъдат активни, амбициозни и старателни участници в комуникативния процес в 

училище. Наличието на по-добри отношения на взаимно доверие и проява на 

загриженост води до намаляване на дистанцията между учители и ученици, а 

може да кажем, че това се осъществява по-лесно в маломерните паралелки .Една 

от най-важните им характеристики е, че те могат да предоставят среда на 

персонализирано образование, в която се подкрепя развитието на смислени и 

устойчиви взаимоотношения между педагози и учащи. В обстановка на 

позитивно общуване между тях се постигат най-добри резултати. 

След въвеждането на делегираните бюджети през 2008 година, с което  

училищата са определени  като второстепенни разпоредители и налагането на 

принципа „парите следват ученика“, една част от подрастващите сами осъзнават 

своята ценност за училището и използват този факт в своя полза. Въпреки 

предупрежденията и направените забележки от училищното ръководство и 

учителите, пак си позволяват формално отношение към учебно-възпитателната 

работа, не спазват дисциплината в училище, не се притесняват от слаб успех и 

разчитат на невъзможността да бъдат санкционирани. В резултат на всичко това 

се стига до ниско качество на образованието. Целта на делегирания бюджет е по-

голяма ефективност при използването на влаганите в образованието ресурси и 

целенасочено изразходване на финансовите средства. Също така този модел на 

финансиране увеличава самочувствието, престижа и участието на общинското 

ръководство като първостепенен разпоредител. Дава се възможност на директора 

на образователната институция да изпълнява активна функция при управлението 

й, като планира и се разпорежда с паричните средства. Той разполага с правото 

чрез негови заповеди да размества средства между бюджетни параграфи, да 

определя индивидуалните работни заплати на персонала, да прехвърля 

неизползваните финансовите ресурси под формата на преходен остатък до 4 %  

от текущата календарна година в следващата. В условията на делегиран бюджет 

от работодателя се изисква по-висока отговорност на училищното управление и 

търсене на правилни решения, свързани с увеличаване на финансовите ресурси 

на училището, а оттам и повишаване квалификацията на учителите, предоставяне 

на различни извънкласни и извънучилищни форми на обучение, търсене на 

педагогически подход за задържане на децата в училище. Училищата в селата, в 

които ограниченият делегиран бюджет определя по-ниски работни заплати, то и 

размерът на допълнителното възнаграждение на учителите е по-малък в 

сравнение с този в големите училища. В малките учебни структури с до 10 

педагогически специалисти разпределението на допълнителните средства за 

постигнати резултати в труда е на базата на едноличното оценяване на 

директора. Това е предпоставка за проявяване на субективизъм в оценяването и 

съответно несправедливост в заплащането. Съществува вероятност да не се 

отразят ефективно резултатите от учителската работа, което често води до 

напрежение сред педагозите. Не са изключение и случаите, при които в 

оценъчните карти на преподавателите са посочени дейности, за които учителите 
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в селата нямат предварителна подготовка или като цяло в училището липсват 

условия на реализирането им. 

Недостатъчното финансиране на  образователните институции се отразява 

и върху състоянието на наличната материална база, която затруднява работата на 

учителите. Използването на собствени средства и труд за поддържане на 

класните стаи и часовете, прекарани извън действителното работно време, 

отнемащи от личното такова, внасят допълнително напрежение у тях. В 

учителската си практика често им се налага да извършват различни видове 

дейности, които не са свързани с педагогическия им профил или не са форма на 

интелектуален труд. Натовареността на педагозите в съответствие с действащите 

трудови стандарти в селските училища често е по-голяма в сравнение с тази в по-

големите училища. За да се спести от бюджета в селските организации, 

педагогическият състав е намален до минимум, което предполага по-голямата му 

ангажираност. Това произтича от решението на директорите, които с оглед на 

разпределение на финансовите средства, необходими за обезпечаване на учебния 

процес, вместо да разкриват работно учителско място, разпределят учебните 

часове за него като лекторски. Те се възлагат за изпълнение от назначения 

педагогически персонал в училището над минималната норма задължителна 

преподавателска работа (но не повече от половин минимална норма). 

Осигуряването и задържането на квалифицирани педагогически кадри в 

селските училища е много сложен процес и зависи от много фактори .Едно 

типично селско училище не може да се конкурира с едно голямо градско 

училище при подбор на  преподаватели поради осигуряване на добро 

възнаграждение, мотивация  и стимулиране за работа, защото  няма финансова 

възможност Човешките ресурси представляват най-важният актив на една 

организация. Това са хората, които полагат труд в нея, заедно със своите знания, 

компетентности и трудова мотивация. Те осъществяват дейността на 

учреждението, иновират я, развиват учебното заведение и самите себе си. В 

съвременните огнища на образование човешките ресурси са основният и 

главният източник на конкурентни преимущества, посредством техните 

способности, знания, воля за промяна, организацията обновява предлаганите от 

нея продукти и услуги, използваната технология, собственото си управление. 

Основните цели са свързани с набирането, задържането, мотивирането и 

развитието на човешките ресурси в лицето на педагогическите специалисти.  

С обезпечаването на училищата с подходящи педагогически кадри следва 

да се постигне удовлетвореност и успешно обучение, възпитание и социализация 

на подрастващото поколение на България. За учителите в съответствие с 

действащото законодателство в хоризонтален план е характерно професионално 

развитие и кариерно израстване на едно и също работно място – учител, старши 

учител, главен учител. След десет години учителски стаж, получени не по-малко 

от три квалификационни кредита, придобита пета или четвърта професионално-

квалификационна степен и положителна оценка от последното атестиране 

учителите имат възможност да заемат позицията старши учител, с което в 

селските училища се прекратява кариерното им развитие. В учебните институции 

с малък брой преподаватели не се разкрива длъжност главен учител. 
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Училищните ръководители на селските училища са изправени пред 

предизвикателството да осигуряват един от най-ценните ресурси, а именно 

висококвалифицирани кандидати за преподавателски позиции. Като се има 

предвид връзката между качеството на педагогическата гилдия и възможностите 

и постиженията на учениците, то набирането, задържането и професионалното 

развитие на учителите е важна отговорност за директорите на образователните 

институции. Едно от изискванията за ефективност е наличието на 

квалифицирани и мотивирани учители. Като фактор за добро образование, те са 

тези, които трябва да подготвят възпитаниците да посрещат предизвикателствата 

пред себе си и да използват всички възможности, които им предоставя постоянно 

променящият се свят.  Причините за нежеланието на педагогическите кадри да 

заемат позиции в училища в малките населени места са свързани предимно с 

условията на работа, специфични за тези организации. Те биха могли да се 

групират по следния начин: географска отдалеченост, професионална изолация, 

възможности за кариерно развитие, заплащане, условия на труд, работа в слети 

класове, в които преобладават ученици от етнически малцинства и маргинални 

общности, демографски тенденции и перспективи на училището, множество 

учебни задачи и отговорности, отношения с родителите. Взети заедно, тези 

предизвикателства може да се отразят на готовността на  учителите да постъпят 

на работа в учебните организации в селата, или да ги накарат да напуснат 

същите. Също така те не получават достатъчно подкрепа, която би им помогнала 

да  подобрят своята учителска практика в сравнение с техните колеги в градските 

райони. В селата инспектирането на училищата и мониторингът върху работата 

на педагозите се случват по-рядко поради тяхната отдалеченост и липса на 

транспорт. Често основен проблем за учителите е осигуряване присъствието в 

училище на част от учениците, а не техните постижения. Липсата на интерес към 

ученето сред подрастващи и родители от маргиналните общности не стимулира 

желанието у учителите към професионално израстване. 

Съществен фактор за качеството на образованието е подготовката на 

педагогическите кадри, тяхното обучение и усъвършенстване, както и свързаните 

с това дейности, съответстващи на динамичните социално-икономически 

условия. От учителската квалификация зависи качественото преподаване на 

учебното съдържание на учениците и използването на съвременни методи на 

обучение. Мотивираните и добре подготвени педагози могат да създадат условия 

учащите да развият своя потенциал, с което се стимулира овладяването на високо 

равнище на съответните знания и умения с цел пълноценната им реализация в 

живота. 

В училищата в селските райони често възниква напрежение сред 

преподавателите, свързано с осигуряването на възможности за участието им в 

квалификационни курсове. Проблемът се изразява в това, че е трудно да се 

намерят заместващи специалисти и поради ограничения бюджет да се поемат 

финансовите разходи, необходими за включване в обученията. Средствата, 

отделяни за квалификация, в тези училища (1,2% от фонд работна заплата на 

педагогическия персонал) не са достатъчни за целия учителски състав, а голяма 

част от преподавателите не могат да си позволят участие в квалификационните 
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форми със собствени средства. Поради финансовите затруднения в селските 

училища някои учители се назначават като лектори на условни щатни бройки, 

което означава, че няма финансово обезпечаване на заеманата длъжност и 

съответно възможност за обучение и професионално развитие. Този вариант за 

назначаване на педагогическите специалисти е по-изгоден за съответната 

институция, защото не се утежнява бюджета с допълнителни разходи като 

диференцирано заплащане, професионално-квалификационни степени, 

прослужено време, социално-битово и културно обслужване и др. 

В селските училища учителите по-добре опознават своите ученици както 

интелектуално, така и емоционално. Това им дава възможност  по-лесно да 

идентифицират способностите и специфичните им нужди, което допринася за по-

ефективно учене. Педагозите спокойно могат да се фокусират не само върху 

това, което децата трябва да учат, но и върху това как учат. Благодарение на 

придобитата квалификация те намират различни пътища и подходи към 

обучението на всяко дете, които им позволяват да обработват информацията и да 

осмислят своя опит. Методите, начините и техниките на преподаване се 

приспособяват към учениците—техния произход, таланти и интереси. Като 

резултат учащите се чувстват по-уверени в класната стая и се отчитат по-малко 

проблеми с дисциплината. Създава се толерантна, грижовна и безопасна среда, 

насърчава се чувството за общност и се създава атмосфера на взаимно уважение 

.Възможността на подрастващите да получат навременна обратна информация 

относно изпълнението на поставените задачи от учителите към тях, за 

дисциплината и за учебните резултати, спомага за задоволяване на нуждите на 

всеки ученик и също осигурява добра перспектива за тяхното развитие и кариера. 

Педагогическите специалисти, които са класни ръководители, често се 

налага, без да искат, да участват в съдбата на ученика. Доброто познаване на 

условията на живот в семейството и ежедневните отношения с родителите 

спомагат за приемане на ефективни мерки в случаи на проблеми. Това 

предполага голямо емоционално претоварване на преподавателите в сравнение с 

градските учители, които често са по-далеч от проблемите на своите ученици. 

Даже  понякога учителят играе ролята на бащата или на майката, защото 

родителите на някои деца работят в чужбина и те живеят при възрастните баба и 

дядо. Учителите се стараят да компенсират в училище това, което липсва вкъщи. 

Така се вменява и една от множеството функции на съвременния преподавател –

социалната защита на учениците, които понякога гладуват поради безработицата 

на родителите си и страдат от неблагоприятна семейна обстановка. Някои 

ученици от уязвими групи от своя страна се привързват емоционално към 

учителите, също така търсят помощ и съдействие при нужда и разчитат на 

подкрепата и разбирането им. В тяхно лице те търсят истинския човек, който да 

отговаря на изискванията предвид ситуацията на емоционален дефицит в 

собствените им семейства. 

За радост обаче селските училища са по-успешни в развитието на по-лични 

и неформални отношения между участниците в учебно-възпитателния процес, 

което води до по-добра ангажираност, морална отговорност и социално 

поведение на учениците и удовлетвореност у педагозите. Когато учебното 
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заведение се възприема от участниците в него като общност, се създават 

благоприятни условия за тези,  които работят и учат там. 

Училищният климат е неразделен и незаменим компонент от процеса на 

преподаване и учене. Затова е наложително  в образованието да се насърчава 

безопасна и сигурна училищна среда, за да се улесни записването, задържането и 

завършването на обучаемите, а оттам и получаване на качествено образование . 

Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование 

родителите и настойниците се определят като участници в образователния 

процес редом с учащите и педагогическите специалисти. Един от принципите, 

въз основа на който се осъществява учебно-възпитателния процес, е 

ангажираността на родителите паралелно с тази на държавата, общините и 

юридическите лица с нестопанска цел т.е. училищните настоятелства, 

работодателите и други заинтересовани страни. Още в ЗПУО освен правата и 

задълженията на родителите са определени формите на взаимодействие - 

например родителски срещи,  индивидуални консултации, обучения и средствата 

за комуникация като ученически бележник, електронен дневник, електронна 

поща и сайт на училището. Записано е също  държането и отношението на 

родителите спрямо учителите, а именно: „дължат почит и уважение на 

педагогическите специалисти“ [1], което би следвало да определя тона и стила на 

комуникация между двете страни. 

Поради факта, че в малкото населено място родители и учители се 

познават и често се намират в роднински и приятелски отношения, е по-голяма 

вероятността те да развиват добри взаимоотношения помежду си. Това позволява 

на учителите да имат по-голяма физическа и психологическа близост до 

домовете на учениците и ги прави добре запознати със семейната среда , в която 

живеят децата. Тази близост води и до увеличаване на родителското включване в 

учебно-възпитателния процес .По този начин се изгражда благоприятна 

образователна и възпитателна среда ,в която се развиват отношения на 

съпричастност, сътрудничество, уважение и доверие. 

Педагогическата трудова общност заема съществено място в системата на 

обществото и създава облика на училищната организация. Като неин елемент  тя 

е носител на целите, принципите и нормите й и е основен изпълнител на 

цялостната дейност по обучението и възпитанието на учениците, провеждана в 

учебното заведение. Педагогическите общности се явяват като средство за 

подобряване качеството на обучението и повишават престижа на учебната 

организация. Те притежават споделена  система от ценности, пряко свързани с 

училището и образованието като цяло. Членовете на такава общност се включват 

в съвместна дейност, която утвърждава традициите на училището, като 

същевременно се основава на колегиални отношения . 

Особеност на учителската общност е и специфичната организация на труда 

От една страна, учителят работи в група от хора, което е важно за изпълнение на 

общите цели, а от друга страна, разполага с относителна автономност при 

вземане на правилни решения. 

Основната дейност, която доминира в тази социална общност, е 

общуването. То е насочено както към учениците, така и към колегите. Оттук 
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произтича  и значението на междуличностните отношения, които са не само 

съпътстващ основната дейност елемент, но и съдържание на трудовата дейност 

на педагозите. В малките  учебни общности сред учителите доминират предимно 

неформални отношения, които се регулират от установени норми, ценности и 

традиции. В тях те имат възможност да развиват в по-силна степен личните и 

работните си взаимоотношения, отколкото в големите училища. 

Междуличностните отношения са системообразуващ  фактор за 

емоционалната сплотеност на преподавателския състав .Спецификата на тези 

взаимоотношения в малката по размер общност е високото ниво на толерантност, 

степента на доверие между колегите, приятелските чувства, уважението, 

емоционалната стабилност, съпричастността, чувството за гордост в екипа, 

коректността  в общуването, конструктивното поведение в конфликтни ситуации 

.Отношенията между колегите са един от мотивиращите фактори в работата на 

педагозите. Колегиалният климат може да допринесе за една част от персонала 

да се чувства неудобно, да прекарва по-малко време в него и да е в готовност да 

напусне работа, а за друга –екипът да функционира оптимално и членовете му   

да реализират своя потенциал и да участват с ентусиазъм във всички дейности. 

Селските училища със своята специфичност, до колкото е възможно ще 

продължават да образоват, възпитават и социализират бъдещото поколение на 

България. Въпреки затрудненията те със своята сила и мощ ще преодолеят 

препятствията си по пътя и с гордост ще изпълняват своята педагогическа 

функция. Прегледите заключват, че селските училища са по-ефективни от 

големите учебни организации и че въпреки известната им неикономичност и 

недостатъци в учебните програми, те може да осигурят солидно образование и 

равен достъп до обучение на всички ученици.  
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-155/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

Физическото развитие може да бъде определено като резултат от 

взаимодействие между организма на индивида и условията на външната среда. 

То може да бъде разгледано като биологичен процес – като част от общото 

развитие на организма, а също така и като моментно състояние на организма. 

Въздействието на спорта върху физическото развитие има своята специфика. 

Активните спортни занимания играят огромна роля, тясно свързана с  

физическото развитие, като те имат своят принос при функционалните и 

морфологичните показатели на организма. 

Слънчев, П. определя физическото развитие  в определени възрастови 

периоди като възходящо и низходящо. Авторът твърди, че чрез познаването на 

тези закономерности имаме възможност да въздействаме благоприятно върху 

физическото развитие с помощта на средствата на физическото възпитание [4]. 

При правилната им дозировка те могат да бъдат мощен фактор по отношение на 

протичащите процеси в организма, както и подобряването на физиологичните и 

морфологичните процеси [1]. 

Още в ранна детска възраст се наблюдават различия по отношение на 

антропометричните данни при момчетата и момичетата. Авторски колектив от 

БАН, чрез тяхно мащабно проучване обхващащо 3646 индивида на възраст от 0 

до 17 г., обобщават междуполови различия.  Те установяват, че още в началото 

на постнаталната онтогенеза на индивида се наблюдават минимални различия 

между половете, като се установява по-дебел слой подкожна мастна тъкан. С 

нарастването на възрастта на индивида тези различия  също се увеличават, като 

най-силно са проявени между 14 и 17 години. [2] 

Ръстът като основен антропометричен признак на индивида се формира на 

базата на наследствени фактори. Водещи автори в областта на антропометрията  
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твърдят, че при показателя ръст важна роля играят фактори като: средата, 

възрастово половата, расовата характеристика [4,6]. 

Телесната маса при подрастващите е основен показател при оценката на 

физическото развитие. Този показател сравнително бързо реагира на редица 

външни и вътрешни фактори, като поради този факт може да бъде определен 

като нестабилен. Телесната маса определя сумарно масата на индивида, като това 

включва мускули, костна система, подкожна мастна тъкан и вътрешни органи 

[5]. 

Ръстът и теглото като едни от основните антропометрични  показатели 

сами по себе си, могат да бъдат приложени и при калкулирането на индекса на 

телената маса (ИТМ). Широко приложим и препоръчван от СЗО по своята 

същност е медико-биологичният показател за определянето на нормалното и 

здравословното тегло. 

Соматотипът по своята същност е комплексна морфологична 

характеристика на индивида. Характеризира се с генетична предопределеност, 

като компонентите му търпят развитие по време на онтогеничното развитие на 

човека [2,7]. Известно и прието е, че телесната конституция (соматотипът) е сбор 

от анатомо-морфологични, функционални и психологически черти на организма, 

като основна цел е определянето на индивидуалните особености на 

телосложението [7]. 

Цел: 

 Проучване на литературни източници по темата. 

 Регистриране на антропометрични показатели за определяне на соматотипа 

но метода на Heath-Carter [9] – ръст, тегло, четири кожни гънки (riceps 

brachii, subscapularis, supraspinale, medial calf), две обиколки на тялото 

(контрахирана мишница и подбедрица), два биепикондиларни диаметъра 

(os humeri и os femori). 

 Определяне на ИТМ. 

 Анализ на получените резултати. 

Предмет на изследването е антропометрична характеристика при 

подрастващи – 11 –  годишни момичета и момчета. 

Обект на изследването са признаците на физическо развитие при 11 – 

годишни момчета и момичета. 

Контингент на изследване са 36 момчета и 36 момичета на възраст 11 

години, обучаващи се в 5. клас, съгласно учебните програми на МОН за ООП по 

предмета физическо възпитание и спорт през учебната 2021/2022 година. 

Анализ на резултатите:  

Получените данни са обработени с програма Microsoft Office (Exel) по 

метода на вариационния анализ. Получените резултати за двата пола са 

представени в Таблица 1. 
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Таблица 1 

Показател Пол n ¯X X min X max R S V 

Ръст (см) 
♂ 36 149,25 132 175 43 7,61 5,10 

♀ 36 152,22 137 170 33 7,12 4,67 

Тегло (кг) ♂ 36 46,39 27 77 50 13,20 28,45 

♀ 36 44,50 25 75 50 11,41 25,63 

КГ трицепс 

(мм) 

♂ 36 19,14 4 33 29 7,81 40,80 

♀ 36 18,53 10 31 21 6,13 33,8 

КГ под 

лопатка (мм) 

♂ 36 17,19 3 43 40 11,87 69,05 

♀ 36 15,58 4 41 37 9,92 63,68 

КГ хълбок 

(мм) 

♂ 36 20,83 3 49 46 13,29 63,79 

♀ 36 17,53 5 40 35 10,06 57,42 

КГ 

подбедрица 

(мм) 

♂ 36 20,83 6 37 31 8,79 42,18 

♀ 
36 19,89 3 39 36 8,85 44,48 

Обиколка 

подбедрица 

(см) 

♂ 36 32,51 24,5 39,5 15 4,14 12,73 

♀ 
36 31,71 24 40 16 3,68 11,61 

Обиколка 

бицепс (см) 

♂ 36 25,76 20 32 12 3,82 14,82 

♀ 36 24,24 18,5 32 13,5 3,00 12,37 

Диаметър 

колянна 

става (см) 

♂ 36 8,41 7,1 9,4 2,3 0,57 6,75 

♀ 
36 7,75 5,2 9,3 4,1 0,77 9,95 

Диаметър 

лакътна 

става (см) 

♂ 36 5,73 4,7 6,7 2 0,58 10,09 

♀ 
36 5,42 4,1 6,5 2,4 0,47 8,57 

ИТМ ♂ 36 20,68 13,8 31,3 17,5 5,21 25,21 

♀ 36 19,01 13,3 28,6 15,3 3,76 19,79 

ENDO ♂ 36 5,44 1,43 9,52 8,09 2,45 45,09 

♀ 36 5,51 2,36 10,8 8,44 2,14 38,86 

MEZO ♂ 36 4,28 1,58 7,69 6,11 1,68 39,19 

♀ 36 2,88 0,02 6 5,98 1,35 46,86 

ECTO ♂ 36 2,38 -2,36 6,23 8,59 2,44 102,66 

♀ 36 3,21 -0,46 6,37 6,83 1,82 56,60 

 

От получените резултати в Табл. 1 установяваме, че изследваните 

момичета са със среден ръст 152,22  ± 7,12, а момчетата са със среден ръст 149,25 

± 7,61. Разликата в ръста между двата пола средно 2,97 см в полза на женския 

пол.  Според източници [5] в съответната възраст, в която се намират 

изследваните момичета (11г)q се наблюдава период на бързо израстване. Този 

период на „пубертетен скок“ настъпва малко по-късно при момчетата (13-14г), а 

именно това дава обяснение на стойностите в полза на женския пол в 

съответното ни проучване. Ръстът на наблюдавания от нас контингент, при 
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сравнение с оценъчни таблици за антропометрични и двигателни показатели за 

съответната възраст, попадат в оценката за ръст над средния [8,9]. 

По отношение на телесната маса наблюдаваме голям диапазон между 

максимални и минимални стойности – момчета (27 – 77) и момичета (25 – 75), 

като размахът и при двата пола е 50. Средната стойност на показателя при 

момчетата е 46,39 ± 13,20, а при момичетата е 44,50 ± 11,41. Тук наблюдаваме по 

висока стойност при мъжкия пол с 1,89 кг. В този възрастов период и при двата 

пола се наблюдава прираст в половото съзряване, но този показател се явява 

лабилен по отношение на различни външни и вътрешни фактори. По-високите 

стойности и при четирите кожни гънки и тяхното отношение към отлагането на 

подкожна мазнина при мъжкия пол са съществени именно при тази разлика в 

теглото. Установените разлики при двата пола са следните: КГ трицепс – 

момчета 19,14 ± 7,81, момичета 18,53 ± 6,13; КГ подлопатъчна – момчета 17,19 ± 

11,87, момичета 15,58 ± 9,92; КГ хълбок – момчета 20,83 ± 13,29, момичета 17,53 

± 10,06; КГ дясна подбедрица – момчета 20,83 ± 8,79, момичета 19,89 ± 8,85. 

При обиколките на десен бицепс и подбедрица също наблюдаваме по-

високи стойности при мъжкия пол. Стойностите при обиколката на десен бицепс 

на момчетата са 25,76 ± 3,82, а при момичетата 24,24 ± 3,00. Съответната 

положителна разлика от 1,52 см. е в полза на представителите от мъжки пол. 

Идентично с тези данни и средната обиколка на дясна подбедрица също е по-

голяма при момчетата (32,51 ± 4,14), отколкото при момичетата  (31,71 ± 3,68). 

При този показател и при двата пола наблюдаваме много близки минимални и 

максимални стойности – от 24-24,5 до 39,5-40. 

Стойностите, измерени при двата ставни диаметъра (лакътна и колянна 

става), са с по-високи стойности при момчетата. Тук разликата в диаметъра на 

лакътната става е средно 0,31 в полза на мъжкият пол. А разликата в диаметъра 

на колянната става е средно 0,66, като стойностите при двата пола са следните: 

момчета 8,41 ± 0,57; момичета 7,75 ± 0,77. По стойностите на коефициента на 

вариация съдим, че и двете целеви групи са еднородни по отношение на двата 

признака. 

На фиг. 1 графично представяме данните на изследваните групи от мъжки 

и женски пол. 
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Фиг. 1 

 

При представителите на мъжкият пол наблюдаваме средна стойност на 

ИТМ 20,68 ± 5,21. Наблюдаваната извадка е нееднородна по отношение на 

признака, като наблюдаваме стойности от 13,8 до 31,3. В този случай първата 

стойност е в границата на тежкото недохранване, а най-високата стойност попада 

в диапазона на затлъстяване първа степен. 38,89 % от тях попадат в диапазона на 

поднорменото тегло, същият процент са в границите на нормалното тегло. 

Наблюдават се и 16,66 % с наднормено тегло, както и 5,56 % със затлъстяване 

първа степен.  

При женския пол наблюдаваме, че 50 % от изследваните са в границите на 

поднорменото тегло (според СЗО: под 18,5 ИТМ). 41,67 % са в границите на 

нормалното телесно тегло и едва 8,33% са с наднормено тегло.При този 

показател минималната стойност е 13,3, максималната регистрирана 28,6, като 

средната е 19,01. 

На фиг.2 и 3 представяме средните резултати от соматотипологичната 

характеристика на 11 годишни момчета и момичета: 

♂ 

 
Фиг. 2 
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♀ 

 
Фиг. 3 

 

От резултатите става ясно, че сумарният соматотип момчетата е 5,44 – 4,28 

– 2,38, като ендоморфният компонент  се счита за висок, мезоморфният за 

умерен, а ектоморфният за нисък. При момичетата наблюдаваме сумарен 

соматотип с данни средно 5,51 – 2,88 – 3,21,като тук отново първият ендоморфен 

компонент, отговарящ за относителното развитие на мастна тъкан, е висок. 

Мезоморфният компонент, даващ информация за мускулно-скелетното развитие, 

е в границите на умереното развитие, както и ектоморфният компонент, 

отразяващ относителната линейност на тялото при даден ръст. Въпреки на пръв 

поглед близките средни данни на 11 – годишните момчета и момичета по 

отношение на соматотипа, те попадат в различни соматотипни групи. Момчетата 

се характеризират като Мезоморфен ендоморф, като тук доминиращ е 

ендоморфният компонент, мезоморфният е по-голям от ектоморфния с повече от 

половин единица. Момичетата могат да бъдат определени като Ектоморфен 

ендоморф, тук доминиращ е ендоморфният компонент, а ектоморфният е по-

голям от мезоморфния с повече от половин единица. 

 

Изводи: 

Изследваните 11 – годишни момчета и момичета са с ръст над средния. 

Представителите от мъжкия пол (11г.) са с по голяма телесна маса от 

момичетата на същата възраст. 

Отлагането на по-голямо количество подкожна мастна тъкан и при двата 

пола и високият ръст на ендоморфията при соматотипа ни дават основание да 

твърдим, че това се дължи освен на ендогенни фактори на организма, така и на 

хипокинезията сред учениците. 

Средните стойности на индекса на телесната маса при учениците в 5 клас и 

при двата пола попада в границите на нормалното и здравословно тегло. 
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Сумарният соматотип на момчетата ги характеризира като Мезоморфен 

ендоморф, а момичетата се характеризират като  Ектоморфен ендоморф. 
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КОМПЕНСИРАНЕ ЛИПСАТА НА СОЦИАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

С ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  

 

Христина Коларова – Василева, Мая Д . Конова 

 

COMPENSATING FOR THE LACK OF SOCIAL COMMUNICATION WITH 

INTERACTIVE METHODS IN E-LEARNING 
 

Hristina Kolarova – Vasileva, Maya D. Konova 

 

 

ABSTRACT: The article considers the possibility of using the elements of 

augmented reality in an interactive educational environment focused on the training of 

teachers. It (article) describes the models of e-learning and the use of augmented 

reality elements in them to fill the interactive information educational environment 

aimed at increasing the cognitive activity of students. 

 

KEYWORDS: interactive; model; information educational environment; 

mobility; augmented reality; electronic training. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-152/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В обучението в електронна среда основната цел е да се предаде 

необходимата информация по начин, подходящ за двете страни – преподаващ и 

обучаващ. При този вид обучение основна цел е да се насърчи преподавателят да 

промени подхода си към работата и отношението си към определени 

педагогически технологии и методи.  

Алгоритъмът за разработване на курсове за обучение в електронна среда се 

състои от следните стъпки: 

 определяне на вида на курса, като се вземе предвид целевата аудитория; 

 концептуален дизайн – описание на основната идея на електронния курс; 

 формиране на структура (ред или строга последователност на издаваната 

образователна информация) – набор от модули (това е блок от логически 

свързана информация, аналог на раздел в книга), с последователност от 

теоретични и практически интерактивни занимания, блокове за 

самостоятелна работа; 

 попълване на елементите на модулите на курса с интерактивно и 

мултимедийно съдържание – избор или създаване на илюстрации, 

анимационни ефекти и интерактивни елементи, аудио или видео поредици; 

избор на задачи, форми за обратна връзка и проверка на усвояването на 

материала, преходи между отделни теми или въпроси; 

 коригиране на плана според поставените цели – идентифициране на силни 

и слаби страни, решаване на незначителни технически проблеми. 
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Съдържание в широк смисъл се нарича всякакъв вид информация. В по-

тесен смисъл, съдържанието е запълване на интернет ресурс с информация, 

например запълване на виртуална образователна среда [1]. 

Интерактивното съдържание има способността да компенсира дефицита на 

социална комуникация и да установява различни форми на интерактивно 

обучение с електронно-образователно съдържание: манипулиране на екранни 

обекти, линейна и йерархична навигация, контекстно-чувствителна помощ, 

обратна връзка, конструктивно взаимодействие, рефлективно взаимодействие, 

симулационно моделиране и др. 

Можем да различим следните нива на интерактивност, използвани при 

обучението в електронна среда: 

 условно пасивната форма – едностранното влияние на обучаемия – се 

свързва само с избора на фрагмент за усвояване, но не и с оперирането с 

неговите елементи; 

 активна форма – просто взаимодействие на обучаемия със съдържанието 

на ниво елементарни въздействия; 

 форма на дейност – конструктивно взаимодействие на обучаемия с учебни 

обекти по алгоритъма с контрол на отклоненията. 

Интерактивното мултимедийно съдържание на електронно базираното 

обучение е синтез на различни видове информация (текст, графика, анимация, 

звук и видео) с възможност за взаимодействие на учениците с образователни 

обекти под стандарта Scorm. Такова съдържание има потенциал да контролира и 

проследява грешки, пропуски, частично изпълнение на задачите. 

Интерактивността на такова мултимедийно съдържание може да бъде 

разделена на: 

 анотация, представена като списък с водещи символи, описано 

изображение или активна област; 

 йерархия, представена като кръгова диаграма и пирамида; 

 процес, представен от времева линия, затворен цикъл и стъпки; 

 каталог, представен от раздели, речник, медиен каталог, въпрос-отговор; 

 тестване. 

Интерактивността от типа "анотация" може да се използва, ако има 

висококачествено изображение, чиито елементи трябва да са познати на 

обучаващите. Интерактивността от типа „йерархия” се използва най-добре, ако в 

учебния материал има структура на подчинение, тоест организация от структура 

от тип „дърво”. Тази интерактивност помага да се покажат връзките между 

обекти или концепции като групиране от слоеве и сегменти. 

Интерактивността от типа "процес" е подходяща за описване на явления и 

събития, които се случват във времева последователност, или съставяне на 

инструкции при наличие на операции, етапи. 

Интерактивните дейности от тип „каталог“ имат най-широк потенциал за 

използване в интерактивно съдържание за електронно обучение. С тяхна помощ 

се съставят речници и справочници, каталози с изображения и медийни файлове; 

оригинален дизайн на всяка презентация; направете списък със задачи по темата 

и отговорите на тях. Цялата интерактивност по-горе е насочена към включването 
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на аудио и видео учебни материали. Публикуването им под формата на Scorm 

дава възможност да се контролира процесът на взаимодействие на студентите 

със съдържанието на електронните курсове. 

SCORM е набор от технически насоки, които описват как да направите 

курс, който да работи на всяка платформа. Интерактивността от типа „тест” дава 

възможност не само да се контролира усвояването на учебния материал, но може 

да има и учебен характер. За обучение и най-пълна проверка на знанията 

използваме 14 вида въпроси: избор на един или повече отговори; да/не или 

вярно/невярно; кратък отговор, числов отговор, последователност, съвпадение, 

попълване на пропуските, избор на списък, плъзгане на думи, избор на гореща 

точка, плъзгане на обект, есе. Всички интерактивни учебни материали могат да 

бъдат достъпни от мобилни устройства – телефони и таблети с всякакви 

платформи: iOS, Android и Windows.  

Създаване на добавена реалност при обучението в електронна среда 

Обобщавайки – „обучение в електронна среда“ се разбира като 

организиране на образователни дейности с използване на информацията, 

съдържаща се в бази данни и използвана при изпълнението на образователни 

програми, чрез информационните технологии, техническите средства, които 

осигуряват нейната обработка, както и информационните телекомуникационни 

мрежи, които осигуряват предаването на посочената информация по 

комуникационни линии, реализирайки взаимодействието между обучаващи и 

обучаеми.  

Различни модели на обучението в електронна среда са вече често срещани 

в образованието и системата за допълнително професионално образование, в 

курсове за квалификация и др.  

Моделът „Face-to-face Driver“ използва електронното обучение само като 

допълнение към основната програма; най-често работата с електронни ресурси се 

организира на компютри по време на обучителна сесия. Този модел предполага 

електронно обучение лице в лице. В рамките на този модел етикетите с добавена 

реалност могат да бъдат поставени в раздаващ образователен материал 

(например инструкции за изпълнение на практическа задача), който се използва 

при работа на компютър. В курсовете за повишаване на квалификацията този 

модел може да се използва основно за консултантска работа. 

Учебното време в модела „Rotation“ се разпределя между индивидуално 

електронно обучение на учащите и обучение лице в лице в класната стая с 

учител, който осигурява дистанционна поддръжка за електронно обучение. В 

рамките на този модел етикетите с добавена реалност могат да бъдат поставени в 

раздаването на образователен материал, когато се учи в реална класна стая на 

образователна организация или поставени във виртуална образователна среда за 

индивидуална работа на компютър от разстояние [2, 3]. 

Функциите на учебните помагала с добавена реалност стават все по-

широки, тъй като трансферът на информация от традиционното представяне на 

изучавания материал „текст + статично изображение” се трансформира в 

различни форми: „звук + динамично триизмерно изображение” или „видео 

фрагмент” . 



801 

 

Моделът „Flex“ се фокусира върху овладяването на по-голямата част от 

учебната програма в среда за електронно обучение. Присъствието на всеки учащ 

в курсовете се извършва дистанционно. Трудният за разбиране учебен материал 

се обяснява от учителя при групови или индивидуални консултации. В курсовете 

този модел се използва доста широко [4]. 

В рамките на този модел етикетите с добавена реалност могат да бъдат 

поставени в образователен материал и съответно във виртуална образователна 

среда за индивидуална работа. Усъвършенстваното обучение по моделите 

"Online Lab" и "Online Driver" се осъществява в условията на електронно 

обучение, което се организира в класни стаи, оборудвани с компютърни 

технологии, в реални класни стаи или дистанционно. Онлайн обучението се води 

от учители. В обучението този модел се използва при провеждане на набор от 

онлайн лекции или уебинари. 

Разработването на DPP (допълнителна професионална програма) се 

осъществява с помощта на електронни ресурси на информационно-

образователната среда. Срещите лице в лице с учителя са периодични. 

Процедурите за присъствени изпити или защита на проекта са задължителни. 

Добавената реалност може да се използва на почти всички етапи от 

образователния процес според дидактическата цел на урока [1, 2, 3]: 

 при актуализиране – под формата на текст или аудио, видео фрагмент 

(малка „порция“ от учебен материал), „прикачен“ в етикета; 

 при обяснение на нов материал – под формата на графично изображение 

(например под формата на триизмерен модел), илюстриращо обект, 

явление, процес (модел с проста анимация); 

 при фиксиране – под формата на текст или аудио, видео фрагмент, 

викторина, обучителна анкета с избор от два отговора (да/не; 

вярно/невярно); 

 мотивиращ елемент – под формата на графично изображение, аудио, видео 

фрагмент, даващ емоционална оценка (например изпълнена задача). 

Предимствата от използването на добавена реалност в обучението в 

електронна среда са следните: информационна пълнота (динамично 

мултимедийно представяне на образователна информация за обект, явление или 

процес); интерактивност (ученикът става активен участник в образователния 

процес) и видимост (визуализацията улеснява процеса на овладяване и 

запомняне на материала); уау ефект (познавателният процес става по-интересен, 

по-забавен). 
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МИГРАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛЕН ФЕНОМЕН 

 

Чавдар Л. Милков 

 

MIGRATION AS A SOCIAL PHENOMENON 

 

Chavdar L. Milkov 

 

ABSTRACT: Modern migration processes and their consequences have rightly 

established themselves as one of the central fields of current policy in the European 

Union (EU). For centuries, Europe itself has been a continent of emigrants, with the 

inhabitants of European countries colonizing vast areas of the world in search of 

wealth, freedom and peace. Today, the trend is reversed: in the age of globalization, 

the Old Continent has become the ultimate goal of hitherto unknown, in scale and 

intensity, migration processes. 

 

KEYWORDS: Migration, phenomenon, migrants, migration policy, European 

Union, documents for legalization of migration. 

 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-153/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Миграционни процеси в живота на Homo Sapiens Sapiens (разумния, 

мислещ човек) съществуват от хилядолетия. Човешката история е история на 

миграцията, тъй като най-развитите и с огромен опит древни и съвременни 

цивилизации са творение на неспирното и интензивно движение на огромни 

човешки маси, които носят със себе си нови идеи, ценности и желание за 

промяна.  

Хората са се родили скитници: човешката еволюция е свързана със самия 

акт на придвижване от един ареал в друг и след това с адаптирането към новата 

околна среда – жива и нежива.  

Съвременните миграционни процеси и техните последици с основание са 

се наложили като едно от централните полета на актуалната политика в 

Европейския съюз (ЕС). Векове наред самата Европа е континент на изселници, 

като жителите на европейските държави колонизират обширни пространства по 

света, търсейки богатство, свобода и мир. В днешно време тенденцията е 

обърната: в епохата на глобализацията Старият континент се е превърнал в 

крайна цел на непознати досега, по мащаба и интензивността си, миграционни 

процеси. 

Съвременната антропология, в лицето на П. дьо Шарден, Кл.-Л. Строс, K. 

Turner, R. King, диференцира палеолитните миграции, довели до заселването на 

земята, в три направления: 
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- Аустрически, южен път. Сравнително лесно проходим, затова е един от 

най-древните. Започва от Африка, преминава през Месопотамия, крайбрежието 

на Персийския залив, Индия, Шри Ланка, Индонезия, Меланезия и Австралия. 

Достигайки до районите на Бирма, се разделя на три потока. Единият  

продължава в южна посока към Австралия и Тихоокеанските острови, другият се 

насочва по тихоокеанското крайбрежие към Китай и достига до Чукотка, 

Алеутските острови и Северна Америка. Третият  прониква в Полинезия.  

- Бореален, северен път. K. Turner (2008) доказва антропологичната 

еднаквост на черепите от Прибайкалието с тези от Европа. Същевременно 

отхвърля родството на малтийците с палеоиндианците от двете Америки. Според 

него, планините в Южен Сибир, Алтай-Саян-Хинган са служили за естествен 

„човекораздел”, направляващ потоците на движение. 

- Африкански път. Последните популации, напуснали т. н. „Едемска 

градина” в Централна Източна Африка, се разселват по поречието на 

африканските реки, в южна и западна посока. 

„Стандартната дефиниция за човешката миграция, която обикновено се 

среща в речниците- „придвижване на хора от едно място или страна, с цел 

заселване на друго място”, не показва достатъчно дълбочината на значението 

или мащаба на това явление, както в съвременния свят, така и в историята. 

Контролът в днешно време върху имиграцията, в т. н. развити страни, цели да 

защитава основните облаги, които миграцията е донесла на много места през 

вековете, допринасяйки, както за икономическото развитие, така и за специалния 

характер на много градове и дори цели държави”, отбелязва Р. Кинг (История на 

човешките миграции, 2009: 7). 

В древността, Великото преселение на народите и разпадането на Римската 

империя поставят края на Античността и началото на Средновековната 

европейска цивилизация. В този период миграциите са с ясно очертана посока – 

северните народи се придвижват на юг, а източните, живеещи на предела между 

Азия и Европа, на запад. 

Част от мигрантите са и предците ни, създали българската държава през 

VII век.  

След откритията на Хр. Колумб и до днес двете Америки са обект на 

нестихваща миграция на хора от всички раси, вероизповедания, култури. От 

ХVIII век към Австралия и Нова Зеландия са налице засилени миграционни 

потоци, които и сега се поощряват от правителствата им.  

 

I. ПЕРИОДИ В МИГРАЦИОННИТЕ ПРОЦЕСИ 

С развитието на новите пазарни отношения през Ренесанса се заражда и 

нов вид миграция- икономическата, в чиято история са диференцирани ясно 

няколко периода (Мишева, 2016: 3): 

- Времето между XVI – XIX век се определя като меркантилен период, при 

който основно жители на европейския континент се насочват към Африка, 

Америка, Океания и Азия и колонизират огромни региони от новите територии. 

Не е известен броят на заселилите се чиновници, предприемачи и, преди всичко, 
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жители на селата, но явно са били достатъчни, за да установят владение над 

голяма част от света.  

- Вторият период на международната икономическа миграция се определя 

като индустриален и обхваща времето от началото на XIX век до 20-те години на 

XX век. Процесите се подхранват от икономическото развитие на Европа и 

разпространението на индустрията в колониите. Повече от 48 милиона мигранти 

напускат стария континент и се отправят към Америка и Океания, от които около 

40% се насочват към пет дестинации: Аржентина, Австралия, Канада, Нова 

Зеландия и САЩ. В начинанието се впуска сериозен дял от населението на 

Италия, Великобритания, Ирландия, Португалия, Норвегия, Испания и Швеция. 

Не е малък и броят на мигриралите българи към Новия свят. 

- Периодът между двете световни войни се характеризира с ограничена 

миграция. Той няма пряка връзка с икономическото развитие на Европа и е 

белязан главно от бежанци и репатриди. В този период, САЩ за първи път 

въвеждат рестрикции по отношение на желаещите да влязат на тяхна територия.  

- След 1960 година започва постиндустриалният период, при който 

миграцията става глобален феномен. От основен „износител“ на мигранти, 

Европа се превръща в една от мечтаните дестинации за новите човешки маси, 

идващи от държавите от Третия свят. След бързото следвоенно възстановяване, в 

което основен дял имат привличаните имигранти, много от приемащите страни 

въвеждат ограничения в достъпа до пазара на труда.  

- 80-те години на XX век бележат нов етап в миграционните процеси, 

отразяващи промените след разпада на социалистическия блок, движението на 

хора в рамките на континента от Изток на Запад, както и последващите 

икономически кризи и катаклизми. Появяват се нови, миграционно- 

привлекателни държави от Арабския свят, като Кувейт, ОАЕ, Катар, Саудитска 

Арабия.  

В Националната стратегия на РБ по миграция и интеграция (2008 г.- 2015 

г.) се отбелязва, че „успешното управление и регулиране на миграционните 

процеси е важен инструмент за развитие в глобализиращата се световна 

икономика. Този факт издига въпроса за миграцията и интеграцията на 

имигранти в ключов момент на национално, регионално и глобално равнище. 

Засилената днес миграция е ярко изразен аспект на всеобщите 

глобализационни процеси, обхванали целия свят – континенти, държави, 

капитали, идеи, движение на огромни човешки маси, ноу-хау. Неразрешената 

миграция се проявява тогава, когато имигрантите нарушават определения във 

визите им срок за престой в приемащата държава или работят без 

задължителните пред законите разрешителни. Някои имигранти просто изчезват 

след отхвърлянето на молбата им за убежище, други се промъкват през 

границите с фалшиви документи или не се регистрират, когато това се изисква от 

закона. „Въпреки наличието на все по-строг имиграционен контрол, един значим 

компонент от миграцията се състои от хора, които отиват или пребивават в 

чужди държави незаконно”, отбелязва K. Bade (2004).  

От една страна, фактори като бедност, липса на перспективи, 

пренаселване, войни, репресии, природни катаклизми и т. н. мотивират жителите 
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на слаборазвити или развиващи се страни да емигрират, за да потърсят нов живот 

другаде. От друга страна, Европа страда от чувствително застаряване на 

населението, както и от липса на квалифицирани работници. Тези процеси 

поставят под въпрос приеманите досега, като подразбиращи се, постижения: 

социалната държава, благосъстоянието и конкурентоспособността на 

европейските икономики в глобален план. За да може да ги поддържа, ЕС 

изпитва потребност от сериозен човешки ресурс, който  не може да си осигури 

сам. В този смисъл може да се заяви, че миграционните процеси към Съюза, дори 

при повърхностен поглед върху проблема, са безалтернативно явление, което до 

голяма степен вече формира бъдещето на нашия континент. 

Проблемите на миграцията и търсенето на убежище са преплетени с 

правата на човека както в индивидуален, така и в колективен аспект, тяхното 

зачитане и спазване в съвременния свят. Миграцията е тема, която се числи към 

основните в ерата на глобализацията и това я прави предизвикателство, 

изискващо концептуални решения на всички нива – от стратегическо, до 

локално. В този смисъл е малко вероятно ЕС да успее да постави всички аспекти 

на миграцията под контрол. По-реалистично би било, чрез умереното й 

контролиране, да се извлече максималната полза от нея, като се избегнат 

негативите й. 

С приемането през 1948 година на Всеобщата декларация по правата на 

човека, държавите-членки на ООН провъзгласяват като основен хуманен 

постулат „правото на всеки човек да се придвижва и да избира своето 

местожителство в пределите на всяка държава” (1948: чл. 13, т. 1). 

 

II. МИГРАЦИЯТА ПРЕЗ XXI ВЕК 

Днес, феноменът „миграция” придобива световен характер, особено ако се 

разглежда в контекста на геополитическите промени, настъпили на земята след 

края на Втората световна война и глобализиращия се свят в последните 40 

години. Според GCIM (Глобална комисия за международните миграции), 

„миграцията е една от най-противоречивите области в политиката и практиката, 

пред която всъщност са изправени всички страни” (2005). 

Изследванията на правителствени и неправителствени организации, 

фондации, асоциации, сдружения показват, че в основата на миграцията на 

хората стоят множество значими проблеми от различно естество: икономически 

(липса на възможности за реализация на пазара на труда, ниско заплащане, 

мизерия, нищета, бедност и др.), военни (конфликти, войни, граждански 

вълнения, подтисничество), религиозни преследвания, политически промени, 

водещи до гонения, нарушаване на човешките права и свободи, екологични 

катастрофи – киселинни дъждове, обезлесяване, липса на питейна вода, 

наводнения, цунами, земетресения, повишаване нивото на световния океан.  

Според статистиките на Международната организация по миграцията и 

ООН (2000) при 1,7% годишно нарастване на световното население, повече от 

3% от него са международни мигранти. 
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За V. Baird (2002) обаче тази цифра категорично достига до 7%, ако в нея 

бъдат включени приблизителните оценки за нерегистрираните (неволно или 

тенденциозно от изпращащите и приемащите страни) мигриращи индивиди. 

През настоящето десетилетие се наблюдава сериозно засилване на 

миграционните процеси в цял свят. Миграцията е нарастваща и постоянна част 

от настоящето и бъдещето на Европа, Северна Америка, Австралия, Нова 

Зеландия, Страните от Далечния Изток.  

Всяка година стотици хиляди нелегални имигранти, които идват предимно 

от Централна Африка и Южна Азия, достигат Северноафриканския бряг и 

Анадола, в опита си да се прехвърлят в Европа. Най-честите страни, попадащи 

във фокуса на незаконните имигранти, са Португалия, Испания, Италия, Гърция 

и Турция (Мечков, 2017: 173). 

Миграционната политика на ЕС се формира между двата полюса – свобода 

и сигурност, но и в тясна зависимост с външната, икономическата, финансовата и 

развойната политика. 

ЕС трябва да разработи дългосрочни планове, които да са съобразени с 

актуалните развития в страните членки. Те обаче не са никак позитивни: голяма 

част от европейските страни са принудени да се борят с все по-драстични 

демографски спадове, въпреки че някои от тях са обект на трайни миграционни 

вълни. Очаква се например до 2060 година населението на Германия да намалее 

от 82 на 65 милиона жители и то при запазване на сегашните миграционни 

темпове към страната. На една жена сега там се падат по 1,6 деца, при 

минимална стойност от 2,1, за поддържане на естествения прираст. Като 

сравнение могат да се приведат някои страни в Африка, които имат честота на 

удвояване на населението си под 30 години. През 2008 година в ЕС живеят 495 

милиона души, като съотношението между работещи и пенсионери през тази 

година е 4 към 1. През 2060  година се очаква то да падне до 2 към 1. Това 

поставя политиците пред изглеждаща невъзможна за решаване задача: как да се 

поддържа функционирането на държави, в които хората вече са на изчерпване. 

Само до 2022 година на европейските икономики ще са необходими 

допълнителни 16 милиона души квалифицирана работна ръка. Да, със сигурност 

миграцията е основна част от решението. Но дали е единствената? Как да се 

обясни фактът, че се наблюдава масова безработица именно в държави със силни 

миграционни потоци, макар европейските страни-членки да разчитат на 

мигранти в първичния (ИТ експерти, лекари, медицински персонал, инженери) и 

вторичния (обслужващи професии – строителство, ресторантьорство, 

хотелиерство, транспорт, услуги, сервизи, които, гражданите на „Стара Европа“ 

не искат да изпълняват) трудови сектори? 

По данни на ООН и Международната организация по миграция (IOM), 

днес повече от 272 милиона души живеят извън родните си места,  т. е., всеки 

трети от 100 човека в света живее в страна, различна от тази, в която е роден. 

Външните мигранти в момента представляват 3,5% от световното население. За 

сравнение, през 2000 година те са били 2,8%. 
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Според доклада на ООН от 2019 година за състоянието на миграцията, 

Европа е приела най-много мигранти (82 милиона), следвана от Северна Америка 

(59 милиона) и Северна Африка и Западна Азия (49 милиона).  

Глобалният брой международни мигранти нараства по-бързо от световното 

население. От 2000 година средният годишен прираст на населението е около 

1%, докато броят на мигрантите вече е повече от 3,5%. Делът на международните 

мигранти в общото население варира значително в различните региони, като най-

значителен е в Океания (21%), включително Австралия и Нова Зеландия и 

Северна Америка (16%).  

Продължава да нараства и принудителното разселване през 

международните граници. Глобалният брой бежанци и търсещи убежище се 

увеличава с около 13 милиона между 2010 година и 2017 година, което 

представлява близо една четвърт от увеличението на броя на всички 

международни мигранти. 46% от броя на бежанците и търсещите убежище по 

света са концентрирани в Северна Африка и Западна Азия, следвани от 

Субсахарска Африка (близо 21%). 

Над 17,5 милиона граждани на други страни живеят в страните членки на 

ЕС, което е около 4% от населението им. Всяко разширение на Съюза води след 

себе си увеличаване мобилността на мигрантите.    

Анализ на IOM за миграционните процеси посочва следните движещи 

фактори за миграция през 2019 година: 

- Икономическите различия между страните карат хората да напуснат 

домовете си и да търсят по-добри възможности. 

- Мобилността на трудовия пазар в условията на глобализъм е по-голяма. 

- Повишаването на  стандартите в образованието и доходите в някои по-

слабо развити страни предразполагат мигрантите към спестяване на средства за 

пътуване и натрупване на умения, необходими за започване на работа. 

- Развитието на глобалните медии и комуникации стимулира стремежа в 

по-бедните страни и позволява на мигрантите редовни контакти с членовете на 

семейството им и приятелските мрежи в страната на произход. 

- Лесното движение на капитали подпомага началния етап на миграция и 

последващо изпращане на доходи до членовете на семейството. 

- Цената на пътуването намалява. 

- Подобрените умения за използване на глобални езици, например като 

английския, облекчават и насърчават миграцията. 

- Увеличената свобода на движение през границите, поради глобалните 

търговски сделки или занижения граничен контрол (често свързан с войни и 

размирни държави), правят миграцията лесна. 

- Увеличените пазари за международни студенти са важен двигател за 

квалифицираната миграция. 

Посочените по-горе данни красноречиво доказват защо днес миграцията 

повече от всякога е във фокуса на вниманието, носейки предизвикателства в 

търсенето на отговори при разрешаването на редица проблеми, свързани с 

движението на човешкия ресурс, икономическото развитие, запазването на 

националната идентичност в условията на динамични промени. „Глобализацията 
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и по-голямата мобилност на населението на планетата Земя превръщат 

проблемите на миграцията в комплекс, намиращ се на границата между 

политическото и правно регулиране“ (Илиева, 2019: 17).  

Причините, които създават оптимални благоприятни условия за миграция в 

определена страна, могат да бъдат диференцирани по следния начин:  

- либерална политика на убежището; 

- благоприятни възможности за работа на чужденците; 

- изградени общности от по-ранни преселници; 

- запазване целостта на семейството; 

- език, култура или религия, близки до езика, културата и религията на 

мигрантите и т. н.” (Усъвършенстване механизма на управление на 

миграционните процеси в Република България, 1995). 

ЕС си е поставил като приоритетна задача да противодейства на 

нелегалната имиграция. Всяка година около 500 000 нелегални имигранти биват 

арестувани на европейска територия. От тях средно 40% са върнати обратно в 

родните им страни, около 300 000 пък биват спирани още на границата. На този 

приоритет се придава допълнително значение и поради факта, че нелегалната 

имиграция и международната организирана престъпност си взаимодействат, 

което пряко засяга европейската сигурност. ЕС преследва тази цел с вътрешни 

(строги санкции срещу работодатели, назначаващи нелегални имигранти, като 

някои държави членки се задължават да засилят трудовия си контрол) и външни 

мерки. Инструментите, с които разполага, са: Европейският фонд за външни 

граници, Европейският фонд за връщане и Европейската агенция за управление 

на оперативното сътрудничество в периферните региони или накратко Фронтекс. 

Последният се занимава с провеждането на общи операции (към настоящия 

момент 25 на брой) по сухопътните и морски граници, както и на летищата на 

ЕС, с цел да се попречи на нелегалните имигранти да достигнат европейската 

територия. 

Принудителната външна миграция на населението от държава в държава 

може да бъде класифицирана в следните групи: 

- постоянно пребиваващи (заселници) мигранти. Те са от групата на т. н. 

„дългосрочни мигранти” – „long-term migrant“, пребиваващи в приемащата 

страна повече от една година; 

- трудови мигранти, притежаващи разрешение и документи за работа в 

съответната държава за определен срок (между три месеца и една година), 

наричани „short-term migrant“; 

- лица, търсещи убежище; 

- лица, получили статут на бежанец; 

- нелегални мигранти. 

Основни източници на информация за външната миграция са: провеждане 

на периодично преброяване на населението във всяка страна; представителни 

извадкови изследвания; данни от регистъра на населението; административни 

източници; гранична статистика. Този вид дейност се реализира, съобразно 

препоръката на ООН от 1998 година.  

Вътрешната миграция включва в себе си следните категории: 
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- Преселване от един в друг, по-надежден от икономическа, социална или 

политическа гледна точка, регион на страната. „Вътрешните миграции, подобно 

на трансграничната миграция, в днешно време до голяма степен са 

предизвиквани от икономически съображения, отбелязва Р. Кинг. Те са свързани 

с поетапното развитие на страната и начина на живот. В САЩ например 

масовите миграции от селските към градските зони и от юг на север съпътстват 

великата епоха на промишлена експанзия по време на първите две трети на ХХ 

век” (История на човешките миграции, 2009: 10).  

- Вътрешни бежанци. Това са хора, които са напуснали определени 

региони на страната си, поради природни катаклизми (суша, наводнения, 

земетресения, екологични катастрофи, етнически и религиозни прочиствания) 

или поради военни действия.  

Редом с това, миграцията може да се класифицира на две основни групи: 

възвратна и  безвъзвратна. 

Независимо от факта, че бежанците са част от световните миграционни 

процеси, те заемат самостоятелно и твърде важно място, поради причините, 

лежащи в основата на тяхната миграция.  

Правото на убежище е основно човешко право, провъзгласено в чл. 141, т. 

1 на Всеобщата декларация по правата на човека: „Всеки човек има право да 

потърси и получи убежище в други страни, когато е преследван” (1948). 

За това говорят красноречиво и цифрите за броя на бежанците, отразени в 

Ръководството по международно бежанско право, издадено от ВКБ при ООН: 

„Сред регистрираните през 2000-та година 175 милиона мигранти, 22,3 милиона 

души  на петте континента са бежанци” (2002: 7). 

В отличие от планираната миграция (икономическа, трудова, 

образователна), при която мигрантът сам решава да напусне Родината си, 

предварително набавя необходимите документи и средства и планира пътуването 

и настаняването си в приемащата страна, „бежанецът е принуден да напусне 

своята страна, поради основателни опасения от преследване по причина на пол, 

раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или 

политически убеждения” (Конвенция за статута на бежанците от 28. 07. 1951: чл. 

І, А, ал. 2). 

„Бежанци от войни и деспотични режими или от мизерно и 

безперспективно съществуване са чукали на чужди врати още от самото начало 

на съвременната епоха. За хората зад тези врати те винаги са били – и 

продължават да бъдат – пришълци. Пришълците обикновено пораждат страх, 

защото са „чужди“ и следователно опасно непредвидими. Днес обаче сме 

свидетели на истинска „морална паника“, страх, че някакво непознато бедствие 

застрашава нашето общество. Тези номади – не по собствена воля, а по прищявка 

на безжалостна съдба – ни припомнят, колко уязвимо е собственото ни социално 

положение и колко несигурно е благополучието ни. Ние сме част от едно 

човечество, споделяме една планета и „миграционната криза“ е нашата обща 

съдба, предупреждава Б. Бауман, един от най-влиятелните съвременни 

социолози, който сам е познал ужасите на войната и травмата на 
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изгнаничеството. И няма друг път към мирно и изгодно, за всички, съжителство, 

освен взаимното опознаване и диалог“ (2016: 6). 

През последните две десетилетия бежанските проблеми стават по-остри и 

тревожни. Настъпват сериозни изменения в броя на бежанците и причините за 

бягството им. Особеното, в този случай е, че има сериозни изменения в моделите 

на бежанските потоци. Наблюдава се и промяна на крайния приемник. Той, в 

основни линии, невинаги е богата държава от Северна Америка и Западна 

Европа, а по-бедна и по-слабо развита държава и регион, които, поради 

икономическите си проблеми, не са в състояние да поемат приема и закрилата на 

бежанците. За тези държави бежанците пораждат широк кръг тревожни 

проблеми: икономически, социални, културни, политически и не на последно 

място такива, свързани със сигурността и опазването на обществения ред. 

Формирането на политика за интеграция на мигрантите, в това число и на 

бежанците, е свързано с: 

- Изработване и прилагане на законодателна уредба и политики в тази 

област; 

- Изграждане и укрепване на институциите, работещи по проблемите на 

мигрантите; 

- Осигуряване на финансови средства за провеждане на интеграционните 

политики; 

- Промяна на отношението на обществото към този сложен социален 

процес. 

Миграционните процеси са свързани със съдбите на хората, които 

извеждат на преден план множество социални, нравствени, образователни, 

политически, икономически и религиозни проблеми. Често пъти, те не са по 

силите на отделна държава и това поражда необходимостта от обединени усилия 

в тази област, например на страните от ЕС; на САЩ и Канада; на Австралия и 

Нова Зеландия; на Япония, Южна Корея, Сингапур, Малайзия, Тайланд, Тайван 

и др. 

В процесите на разработване и прилагане на интеграционните политики 

спрямо мигрантите, според нас, са необходими обединените усилия както на 

държавните институции, така и на неправителствените организации и органите 

на местно самоуправление. 

След Втората световна война, проблемите, свързани с масовата и все по-

малко желана, структурно непрекъснато променяща се и далеч непълно 

контролируема миграция, ангажират десетки страни, в това число и РБ. Разбира 

се, съотношението между стабилност и нестабилност в Обединена Европа и 

Северна Америка (САЩ и Канада) се определя от свойствените му фактори, но 

то в не малка степен корозира и под въздействието на миграционните 

дестабилизатори. Редом с това, при всички съществуващи различия в 

качествените и количествените характеристики на икономическите и 

политическите модели, различните страни притежават общи тенденции, логика и 

механизми на развитие. Това насочва вниманието към създаване, съхраняване и 

разпространяване на международния опит и вариантите за разрешаване на 

въпросите, свързани със световната миграция. 
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Р. Кинг (История на човешките миграции, 2009: 8) отбелязва, че новата 

епоха на миграцията се характеризира с няколко парадокса: 

- Въпреки технологичния напредък хората, като цяло, не са толкова 

свободни да мигрират, колкото са били преди хиляди години. 

- Свободата на капитала, стоките и западната култура да циркулират из 

глобализирания днес свят не съответства на възможностите за свободно човешко 

придвижване. 

- Свободата на мигриране сега е твърде селективна. Някои хора, предимно 

поданиците и гражданите на богатите страни в света, са допускани, дори 

поощрявани  да се местят, а жителите на бедните страни не са. Това разкрива 

очевидни социални неравенства, които произтичат от глобализацията и 

политиката на контролирана  миграция. 

- Въпреки засиления строг контрол над трансграничната емиграция от 

бедните страни все повече хора намират начини да преодолеят тези бариери. Те 

мигрират „незаконно”, прекосявайки нелегално граници, често с помощта на 

платени контрабандисти на хора; или пристигат легално, с туристически и 

образователни визи или на гости и след това остават за повече време.  

Най-ярък пример в тази област са събитията от края на 2010 година и 

началото на 2011 година, наречени „Арабска пролет“ – огромен бежански поток 

от Либия, Тунис, Египет, Йемен се насочва към Западна Европа и по-точно към 

Италия, Франция и Гърция. Франция, имаща сериозни проблеми с мигранти от 

Мароко, Алжир и други страни от Африка, дори прибягва до идеята за временно 

излизане от Шенгенското споразумение, за да затвори границите си за нежелани 

имигранти.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучаването на миграционните процеси показва, че разбирането и 

съдържанието на миграцията (емиграция, имиграция) са детерминирани от 

конкретните исторически условия, неразривно свързани с политическите, 

социално-икономическите, религиозните и образователните фактори. 

За разбиране същността и възможните перспективи, стоящи пред 

миграцията, е необходимо да се имат предвид глобалните, регионалните и 

националните процеси от средата на ХХ век и първите десетилетия на ХХІ век.    

По мнение и прогнози на учените и специалистите по политическа 

география в световен мащаб набира сили алтернативната тенденция на 

глобализацията и интернационализацията на световното устройство и световния 

ред. Само за последните 60 години броят на суверенните държави се увеличава 

повече от три пъти – от 60 до над 200. За това съдейства разпадът на британската, 

френската, португалската, холандската и белгийската колониална система в 

Африка и Азия през 50-те и 60-те години и на СССР, СФРЮ, Чехословакия през 

90-те години на миналия век. Образуват се над 30 независими държави в Европа 

и Азия. В условията на разпад на многонационалните държави и създаването на 

нови независими страни, на преден план за социално-икономическото и 

политическото им развитие изкристализират сериозни миграционни процеси, 

движения на милиони хора от една в друга страна, свързани с лични и 

обществени трагедии (Мианмар, Камбоджа, Виетнам, Китай, Корея, Босна и 
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Херцеговина, Косово и Метохия, СССР и Русия, Уганда, Руанда, Афганистан, 

Ирак, Судан, Зимбабве, Източен Тимор, Палестина, Еритрея, Сомалия, Тунис, 

Либия, Египет, Йемен, Сирия и др.).  

Човешките миграции не са някакво своеобразно чудо, а необходимост. Те 

са продиктувани често пъти от изключително силни фактори – войни, природни 

катаклизми, екологични катастрофи, етнически и верски преследвания и 

прочиствания. Миграциите възникват и от желанието на угнетените, бедни и 

живеещи в мизерия хора да получат шанс за по-добър живот, както за себе си, 

така и за своите деца и внуци. Б. Мечков пише: „Пространственото придвижване 

на огромни маси от хора през националните граници – най-общо определяно като 

външна или международна миграция – е едно от най-впечатляващите социални 

явления на съвременния свят. В същото време поне от няколко години насам в 

теоретичната интерпретация и практическото третиране на явлението започват 

да преобладават негативните и дори катастрофични гледни точки. Най-общо 

казано, „прииждането” на големи маси от „чужденци” (особено, ако става дума 

за индивиди с видимо различни религиозни, културни, битови и политически 

характеристики) започва да се възприема като заплаха за приемащите общества. 

Дори когато оценките не са толкова категорични, нараства убедеността, че за 

всяко общество, дори за „най-силното” (в икономически, политически, социален 

и морален план), миграцията представлява предизвикателство, защото оказва 

въздействие върху заварените вътрешни порядки на това общество. Дори 

съдържанието на промяната да не е еднозначно неприемлива („подмладяването” 

чрез имиграция е широкоразпространено и желано), самият механизъм на 

нейното протичане поставя сериозни въпроси пред приемащото общество, 

неговите институции и елити“ (2017). 

Днес, миграцията води до преосмисляне на основните човешки ценности и 

до необходимостта от защитата им в условия на нови политики, практики с 

мигранти и бежанци и в условия на война. В резултат на миграцията се пораждат 

много социални, психични, политически, икономически, личностни проблеми, 

които отдавна са на дневен ред в политиката на страните от ЕС. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА НА  

МУЗИКАЛНО – ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС 
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MANAGEMENT OF THE QUALITY AND EFFICIENCY OF THE  

MUSICEXECUTIVE PROCESS 

 

Yuliyana G. Panova 

  

ABSTRACT: The report categorizes and defines the concept of "quality of the 

musical-performance process" in terms of designation and synthesis of objective and 

subjective criteria and assessments of the level of practical realization of the musical 

work in relation to a predetermined performance concept. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-157/04.03.2022 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски”. 

 

В изследванията и постановките в областта на музиката липсва конкретно 

категоризиране и дефиниране на понятието “качество на музикално-

изпълнителския процес”, което и инициира понастоящем неговото 

конкретизиране в аспект на  обозначаване и синтезиране на обективни и 

субективни критерии и оценки за нивото на практическата реализация на 

музикалното произведение по отношение на предварително определена 

изпълнителска концепция. Всяко изпълнение на музикалното произведение в 

качеството му на комплекс от дейности и условия, свързани с реалното 

прозвучаване на музиката, възниква и съществува в определен музикално-

културен контекст. Това се проявява в различни форми, чиято множественост е 

обусловена от разнообразните потребности, норми и ценности на индивида или 

социалната група. Между различните изпълнителски практики – както между 

тези, които „съ-съществуват“ в един и същи отрязък от време, така и между 

изпълнителските практики, породени в различни исторически епохи, има общи 

елементи и разнообразни по характер взаимодействия [1]. Същевременно на 

основание на редица примери от музикалната история може да се говори за 

музикално-изпълнителския процес като обобщено понятие, включващо проявите 

в различните пластове на културата и в различните времеви периоди. 

В музикално-изпълнителската практика въпросът за качеството и 

ефективността на музикално-изпълнителския процес е винаги актуален и 

изключително важен. Неговото решаване е свързано с възможността за 

провеждане на музикално-изпълнителския процес при съответните 

репетиционно-образователни обстоятелства, дадена конкретна обстановка или 

музикално-изпълнителска ситуация.   
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Значението на термина "качество" се е променяло през времето. Освен като 

философска категория, качеството става централна тема на внимание, дискусии, 

изследвания и организационни дейности в различни области на икономиката и 

обществото (продукти, услуги, образование, бизнес и т.н.) и е в основата на 

разработването на теории, стандарти, практики и системи за управление. В наше 

време качеството е обект на сериозен дебат в социалните и икономическите 

науки и е едно от основните понятия, върху които се изграждат редица 

политически, управленски и организационни теории [5]. Качеството е категория, 

която описва характеристиките на даден обект. 

В музикално-изпълнителския процес се съчетават двете общи приложения 

на термина "качество": като форма на дейност и като функция на управление. 

Първото е подсигуряване на качеството във вид на превенция от дефекти, 

каквато е предварително изготвената от диригента концепция за практическото 

реализиране на музикалното произведение (музикално-изпълнителски анализ въз 

основа на изградена концепция за интерпретацията му, детайлизиране на 

музикалното произведение: определяне на детайли (темпо, щрихи, динамика, 

технически трудности и др.) Второто е контрол на качеството или откриване 

на дефектите, което обикновено се асоциира с репетиционен процес за 

усъвършенстване на музикалното изпълнение, работа на определени места и/или 

дялове, над детайлите в зависимост от представите за мястото и ролята им в 

структурата на интерпретацията –  рационализация на слухови и моторни 

представи. 

Непосредствения продукт на музикално-изпълнителския процес 

(индивидуален или колективен) е резултат от сложното и разнопосочно 

взаимодействие между художествения субект (индивидуален или колективен) и 

музикалното произведение.  

Като съвкупност от признаци, удовлетворяващи установени изисквания [4] 

в музикално-изпълнителския процес  може да  се разграничат два основни 

модела за качество: "задължително качество"  и "атрактивно качество". 

Задължителното качество е близо до "състояние за употреба" (точно и вярно 

озвучаване на партитурата – нотен и словесен текст, динамики, темпо, щрих), 

докато атрактивното качество е това, което ръководителят (диригент, учител 

по музика, изпълнител и т.н.) и съответно публиката очакват да чуят и/или биха 

харесали (разгръщане на движението на музиката – разнообразни изменения, 

контрасти, тезис и антитезис, емоционално предаване и пресъздаване на 

музикалния образ).  

Търсеното качество на изпълнение се постига в резултат на съпоставяне, 

проверка и коригиране на въображаемите и реални образи, техническото и 

художественото им претворяване, правилността на слухово-двигателното им 

реализиране. Резултатът от тези промени е създаване на цялостен, протичащ и 

подреден последователно във времето слухов музикален образ; живо, дишащо 

звучене; емоционално наситено музикално изпълнение, отличаващо се с енергия, 

изразителност [3]. В този контролно-корекционен етап подобрението на 

качеството се постигнато чрез постигане  на по-добър слухов еквивалент на 

изградения в съзнанието на диригента (изпълнител) [6], като последователността 



817 

 

и присъствието на всички основни дейности са неопределени и избираеми 

според поставените конкретни цели и задачи на реализиращия се в определен 

момент работен процес.  

Трудността е в това, че изискванията на изпълнителите невинаги покриват 

изцяло техните очаквания и това е един много съществен проблем при 

постигането на определено качество на изпълнение на музикалното 

произведение. С други думи качеството на музикално-изпълнителския процес  се 

отнася към разбирането на степента, до която той покрива очакванията на 

диригента/изпълнителя и/или публиката.  

 
Фиг. 2. По Христо Тужаров. Същност на процесния подход [7] 

 

В тази връзка проф. Джуран (американец – основоположник на 

движението за тотално управление на качеството в Япония) счита, че 

съществуват три универсални процеса за управление на качеството:  

 планиране на качеството (постановка на целите за качеството, 

изясняване на особеностите на „потребителите и техните нужди”, привеждане на 

тези изисквания в практически резултати чрез разработване на съответните 

процеси). 

 управление на качеството с използване на методите на планиране, 

разработване, проверка, действие на процесите. 

 повишаване на качеството чрез разкриване и решение на проблемите, 

използване на подход за непрекъснато търсене на най-добрите пътища за 

повишаване на качеството, поддържането му. 

Тези три процеса превръщат усилията за постигане на качество в общ 

процес на всички изпълнители, а създаването на продукта е само един от 

неговите елементи. 

За да нарасне удовлетвореността на ръководителя и изпълнителите на 

музикално-изпълнителския процес от изпълнението на неговите изисквания е 

необходима система за управление на качеството на процеса, основаваща се на 

процесен подход, т.е. прилага се система от процеси, както и идентифициране 

взаимодействието на тези процеси и тяхното управление.   
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Дефинициите, изведени в научните разработки, са основание за 

твърдението, че  управлението на качеството на музикално-изпълнителския 

процес се изразява в това, управляващият  музикалните изпълнители (диригент, 

учител  

хормайстор, музикален педагог и т.н.) да организира своите действия в единен 

процес по отношение на средствата на музикалната изразност: ритъм, мелодия, 

хармония, имащи времева и пространствена дискретност. Резултатите, към които 

той се стреми, се свързват с целите на музикално-изпълнителската дейност и 

повишаване на нейната ефективност. 

Тълкуването на музикалното изпълнение като съвместната дейност на 

изпълнителите, както и многоаспектността и универсалността на понятието 

„управление” налага извеждането на основните фактори, способстващи 

управлението на качеството на музикално-изпълнителския процес, пряко 

свързани с основните аспекти на неговото провеждане. Такива фактори са: 

 определяне на целите и задачите на музикалното изпълнение; 

 планиране и разработване на интегриран набор от подходи, които да 

осигурят необходимите резултати сега и в бъдеще;  

 разгръщане и хармонизиране на всички процеси и дейности, които се 

осъществяват едновременно;  

 оценяване и преразглеждане на следваните подходи въз основа на 

анализ на постигнатите резултати и текущите дейности и на тази основа да 

определи новите цели и задачи.   

При управление качеството на музикално-изпълнителския процес няма 

предписания за "единствен, най-добър начин", по който да се реализира то. Но 

именно усъвършенстването на процеса и получаването на очакваните резултати 

от дейността на изпълнителите поражда потребността от управление и 

съгласуване на действията по посока на постигането му.   

И докато качеството е категория, която описва характеристиките на 

даден обект (изпълнението на музикалното произведение), то ефективността в 

най-общия смисъл показва отношението на постигнатия резултат спрямо 

поставената цел и е свързана с целесъобразността на действията. Чрез нея се дава 

отговор на въпроса дали се вършат "правилните" неща. Тя не отчита разходите 

(енергия, труд, финансови средства), а само постигането на целта. Колкото 

степента на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са 

действията и мероприятията. 

Факторите, които оказват пряко въздействие върху ефективността, са 

както обективни, така и субективни. Когато водещ е субективният фактор, 

акцентът трябва да се постави върху проблема за активизиране на участниците в 

процеса [6]. Обективният фактор в лицето на моделирания музикално-

изпълнителски процес, техническите и изпълнителските условия задължително 

трябва да отчитат и предпоставят условията за настъпващите промени в процеса, 

както и да предначертават иновационните форми за развитието му. За да се 

постигнат реални успехи и ефективност на музикално-изпълнителския процес, е 

задължително установяването на динамично и двустранно взаимодействие 

между субективния и обективния фактор. Изпълнителите трябва да бъдат 
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разглеждани не като пасивен обект на творчески изисквания от страна на 

диригента, а като действаща, бързо усъвършенстваща се част на общ творчески 

процес. Диригентът от своя страна трябва да има стабилна музикално-

изпълнителска подготовка, реална представа за собствените възможности, 

правилна самооценка и увереност.  

В този аспект музикално-изпълнителският процес включва  множество от 

изпълнителски дейности и действия на музикантите, насочени към 

“реконструкция” на музикалното произведение в процеса на неговото 

изпълнение, които се реализират координирано в дадена организационна и 

техническа среда. Тези дейности съвместно реализират предварително 

планираните музикално-изпълнителските цели, насочени към: 

– определена степен на преобразуване на  музикалния материал в процеса 

на  корелативна изменчивост на предварително определените детайли  (темпо, 

щрихи, динамика, технически трудности и др.) до пълното им съвпадение със 

предварителния замисъл;    

– работа на определени места и/или дялове, над детайлите в зависимост от 

представите за мястото и ролята им в структурата на интерпретацията –  

рационализация на слухови и моторни представи до степен на конкретизиране на 

музикалния образ; 

– събиране на изработените детайли в едно цяло (реконструиране на 

музикалното произведение) – реално звучащ и разгръщащ се във времето 

музикален образ; създаване на  цялостен протичащ и подреден последователно 

във времето слухов музикален образ, в процес на „строителство на формата във 

времето“ (според Б. Асафиев), който включва:  

 степен на коригиране на детайлите и изработване на връзки между тях 

на основата на вече реалното цяло;  

 окончателно уточняване на темпо, динамика, агогика, изпълнителски и 

художествени прийоми;  

 индивидуализиране на музикалния образ според личностните 

особености, възможности и схващания на интерпретатора.   

Ефективността от тези дейности при изграждане скелета на музикалната 

мисъл с цел оживяването ѝ, както и изпълнителските действия в тази насока, се 

постига чрез изисквания за абсолютна точност на озвучаване на музикалния 

текст относно интонационно-височинни съотношения и метроритмична 

организация и като цяло зависи от нивото на изпълнителските възможности на 

изпълнителите според вида на изпълнителството: психомоториката на 

изпълнителя – бързина и точност на микродвиженията на ръката и пръстите; 

апликатура – поставяне на целесъобразна такава и затвърждаването й до ниво на 

автоматизиран навик; координиране на изпълнителски движения – мускулни и 

сензомоторни; волеви качества на артиста – издръжливост (мануална за 

инструменталистите, диригентите или аеробна за певците, духачите); 

самоконтрол, самооценка; музикалната памет, двигателна памет при ученето 

наизуст; оптимално съотношение между образните и емоционални компоненти 

на мисленето и логическите; музикалната памет. 
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Качеството и ефективността на музикално-изпълнителския процес пряко 

зависят и от управленската компетентност на неговия ръководител (диригент, 

учител по музика, индивидуален изпълнител и др.), като ефективността е едно от 

основните оценъчни понятия на управлението му. Ефективността на музикално-

изпълнителския процес е в пряка и определяща зависимост от правилно 

изградената концепция за музикалното произведение и неговото реализиране в 

съществуващата система на управление (музикално-изпълнителски състав), т.е. 

ефективността се отнася до това колко компетентно е свършена работата от 

страна на ръководителя на този процес. Ето защо проблемът за 

усъвършенстването на управленската компетентност на ръководителите на 

музикално-изпълнителски формации и търсенето на подходящи методи, които да 

ги ориентират към повишаване на качествените и количествените ефекти от 

използването на разполагаемия управленски потенциал, придобива особено 

значение.  

От психологическа гледна точка ефективността на управлението на 

музикално-изпълнителския процес се определя от: 

- осъзнаване на уменията, качествата и особеностите на личните 

психични процеси и състояния от страна на ръководителя. Върху поведението 

му оказва влияние и вътрешният свят на личността му и самоосъзнаването на 

своето „Аз”, което се свързва с представата за собствените възможности, 

самооценката, равнището на претенции, увереността и аспирациите в 

професионалната дейност.  

- взаимоотношенията между изпълнителите с тяхната психологическа 

природа, което поставя необходимостта ръководителят да притежава 

управленска психологическа компетентност.  За да може добре да управлява 

поведението на другите хора, да може да ръководи дейността на изпълнителския 

състав към постигане на поставените цели, са необходими психологически 

познания за личността; 

 - въздействие и взаимодействие с изпълнителския състав – оказване на 

влияние, с цел промяна на поведението на изпълнителите в съответствие с 

изискванията на ръководителя на музикалното изпълнение и реализиране на 

творческите му намерения, взаимно влияние един на друг и взаимно разбиране 

между тях.  

- управленското общуване – професионално общуване на диригента с 

изпълнителите, имащо определена информационно-организираща, афективно-

оценъчна, регулативно-оперативна функция. То е насочено към създаване на 

благоприятен социологически климат, а също и на особен вид психологическа и 

изпълнителска оптимизация на музикално-изпълнителския процес. Единствено в 

процеса на това общуването с колектива, при активна помощ от всички негови 

участници със задължителното отчитане на решаващия в този процес личностен 

фактор се реализират творческите замисли на диригента, както и цялостната 

система на дирижиране, базирана на неразривното единство на вътрешните и 

външните действия на диригента, на постоянното им насочване към 

реализацията на творческите му потребности. 
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Всичко това извежда на преден план осмислянето на проблема за образа на 

ръководителя на музикално-изпълнителски процес.  Нов аспект в съвременните 

естетически, психологически,  педагогически виждания са обосновките им за 

дирижирането и диригентската дейност и като управленски дейности. 

Същевременно в анализираната литература ясно се очертава и необходимостта 

от готовност на учителите по музика за новите  си роли на  успешни 

ръководители, формиращи пространство на взаимодействие с музикалното 

изкуство. В този аспект необходимостта от формирането на лидерски качества и 

управленска компетентност у студентите бъдещи учители по музика, се очертава 

като решаващ фактор за организирането и провеждането на музикално-

изпълнителски процес, пряко свързани със знанията уменията за управлението на 

неговото качество и ефективност.  

 

   Литература: 

1. Бычков, Ю. (1983). Музикальная форма как котструкция и процесс, 

Вопросы методологии теоретического музыкознания. Сборник трудове. 

брой 66. ГМПИ им. Гнесиных.  Москва. 1983. с. 35 – 56. 

2. Василев, Д. (2003). Развитие системи качуства обучения студентов в 

Висшем транспортном училище им. Т. Кабалевского. Жилина. 2003. 

3. Ражников, В. (1973). Психология творческого процесса дирижера. 

Диссертация. Москва. 1973, с. 72. 

4. Филева, П., Туджаров, Х. (2007). Тотално управление на качеството или 

новата философия на бизнеса. София. 2007. 

5. Beckford, J. (2003). Quality. Taylor & Francis Routledge, 2003. ISBN 0-203-

36156-3. 

6. Deming, W. E. (1988). Quality and the Required Style of Management, 1988. 

7. http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL52.htm e Learning 

 

 

Юлияна Георгиева Панова, доцент, доктор 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

Педагогически факултет 

катедра МЕМВИ 

е-mail: Juliana_panova1960@abv.bg 

 

 

http://tuj.asenevtsi.com/EL09/EL52.htm
http://tuj.asenevtsi.com/EL09/Index.htm
mailto:Juliana_panova1960@abv.bg


822 

 

ТВОРЧЕСТВО И АСОЦИАТИВНО РИСУВАНЕ – КРЕАТИВНОСТ И 

ТВОРЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 

Явор В. Петков 

 

CREATIVITY AND ASSOCIATIVE PAINTING - CREATIVITY AND 

CREATIVE TRANSFORMATIONS 

 

Yavor V. Petkov 

 

 

ABSTRACT: Creative thinking is a phenomenon of human consciousness. 

Associative painting is a creative activity, which is the opposition of norms and rules, 

fatigue and boredom from the uniformity of standards. In this report, associative 

drawing is developed as a model for the development of children's creative thinking 

and an opportunity for creative transformations in the learning process. Creativity and 

imaginative skills of students are a system of cognitive and personal qualities that 

favour the formulation of new, original ideas, uncovering important relationships 

between objects, phenomena, discovering new ways to solve tasks and problems 

arising in theory and practice. 

 

KEYWORDS: creativity,associative painting,creativity,creative thinking, 

creative transformation. 

 

„В едно наистина творческо сътрудничество работата е удоволствие, а 

единствените правила и процедури са тези, които помагат на общата кауза.” – 

Уорън Бенис. Този, които твори и иска да твори е креативният човек. Той 

изследва реалността, задава предизвикателни въпроси, генерира идеи, изследва 

възможности за разрешаване на проблеми и прави експерименти, за да провери 

дали идеите могат да се превърнат в творчески решения.[11,с.23] Важността на 

креативността не може да се отрече. Тя е помогнала да се открият 

животоспасяващи ваксини, да се превъзмогнат бедствия, да се създадат велики 

произведения на изкуството. Творчеството е било забулено в мистерия в много 

случаи, но същевременно е също толкова просто, колкото и дишането, защото 

същността му лежи във въображението и отношението. Често асоциираме 

творчеството с „творчески” професии като художници, музиканти, писатели и 

т.н. Това означава ли, че не можем да проявяваме творчество в инженерната 

дейност или преподаването, или в каквато и друга работа да имаме? Често 

мислим, че творчеството носи революционни идеи и произведения, които 

променят живота ни. Това означава ли, че няма място за еволюционни идеи, 

които ни карат да прозрем съществуващи неща? Може да вярваме, че 

творчеството е дар, с който малцина са надарени. Това означава ли, че 

останалите не са креативни? Тези въпроси представят най-честите погрешни 

схващания за креативността. Креативността не се ограничава до сфери на 
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експертност, видове идеи или лични умения. Тя е разнообразна и може да бъде 

прилагана от всеки човек към всякакъв тип работа [11, с.4 – 5]. 

В англоезичната литература класическият теоретичен модел на 

творчеството като система определя компонентите на системата в следната 

последователност: творческа среда – творческа личност – творчески процес – 

творчески продукт [12]. Ученикът, разглеждан като субект на творческото 

мислене и дейност, използва елементи от миналото, интериоризирани в неговия 

личен опит, той фантастично ги свързва, синтезира, преобразува, комбинира, 

интегрира и създава нов, оригинален продукт. Творческите способности и 

креативността на учениците са система от когнитивни и личностни качества, 

които благоприятстват формулирането на нови, оригинални идеи, разкриването 

на важни взаимовръзки между предмети, явления, откриването на нови начини за 

решаване на задачи и проблеми, възникващи в теорията и практиката [13]. 

Творческо (креативно) мислене. Чрез него се създават нови идеи, 

ефективни решения на проблеми, стимулира се любопитството и 

иновативността. Едуард де Боно, малтийски психолог, въвежда термина и 

концепцията за творческото мислене [8]. Авторът дефинира този вид мислене 

като „метод за творческо мислене стъпка по стъпка, с разработени практически 

техники, които могат да се използват съзнателно“ [4]. Според изследователя 

творческото мислене се характеризира с умения за: плавно развитие на мисълта, 

гъвкавост, оригиналност; развиване в подробности, брейнсторминг („Мозъчна 

атака“), асоциативно и метафорично мислене, модифициране, умения за 

определяне на характерни свойства, образно мислене и откриване на връзки. 

Творческото мислене, описано от Де Боно, анализира проблема, след това 

генерира възможни решения, следва избор и приложение на най-доброто от тези 

решения, и накрая - оценка на ефективността на решението. Характерно за 

творческото мислене е съчетаването на две идеи, които не са били съчетавани до 

момента. „Творчеството е нарочното или случайно сливане на некомбинирани 

досега идеи - идеи, които нормално не са съчетаеми. При наличие на проблем, 

нашата задача е да открием подходяща различна идея - "провокация" или 

"стимул", която да съчетаем с проблемната" [5].  

Фигура 1 

 
 

Начините за активизиране на творческото мислене са твърде разнообразни. 

Съществуват множеството класификации на методите за активизиране на 

творческото мислене. За целите на настоящата разработка ще бъде представена 

класификацията на Херберт Хикс, който подрежда методите за стимулиране на 

креативното мислене в четири групи: аналитични техники, техники на 

свободните асоциации, техники на принудителното съотношение, еклектични 

техники.  
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Аналитичните техники се използват за съзнателно насочване на мисленето 

въз основа на предварително предоставена информация, към постигане на 

определена цел, като учениците се поставят при специални условия, различни от 

тези, при които се усвояват знания по традиционен начин. Участниците в 

процеса на обучението се поставят в условия на активизиране и 

интензифициране на процеса на мисленето. В резултат се постига т.нар. "инсайт" 

или "внезапното озарение", т.е. моментът на цялостното схващане и осъзнаване 

на връзките и зависимостите в дадена проблемна ситуация и генериране на идеи 

за нейното решаване. 

Техниките на "свободните асоциации" се използват за търсенето на 

факторите и причините, които развиват творческия процес. Проблемните 

ситуации са от такова естество, че активизират приложното творческо мислене. 

Най-широка популярност от тази група са спечелили методът на "мозъчната 

атака" и неговите две разновидности – "техниките на Гордън" и 66-те жужащи 

заседания [8]. 

Техниките на принудителното съотношение се основават на опита да се 

активизира творческото мислене, чрез свързване в съзнанието на учениците на 

качествата на обекти, които нямат нищо общо помежду си. Този процес 

представлява пренасяне на форми, на качества, на свойства и т.н., от единия 

обект на другия. Използването на методи от тази група изисква силна психическа 

нагласа и интензивна мисловна дейност, въображение и способност за 

селектиране.  

Еклектичните техники обхващат комбинирани методи, в които по 

подходящ начин и в зависимост от потребностите се обединяват или разработват 

модификации на разгледаните методи в първите три групи. 

Основните компоненти на когнитивната структура на творческата дейност 

са възприятие, памет, мислене и въображение. Те представляват „когнитивния 

квартет на креативността“[2]. Без тях човешкото творчество е невъзможно. В 

началото на творчеството е възприятието. Първичен източник на творчеството на 

детето е възприятието, а не въображението, посочва Едуард де Боно [4]. 

„Външните и вътрешните възприятия“, изграждащи основата на опита, са 

„първите опорни точки“ на бъдещото творчество [1]. Паметта служи на индивида 

за ефективна ориентация в света – външен и вътрешен, физически и психически, 

природен и социален. За да твори, субектът на креативната дейност непрекъснато 

черпи материал от огромния, практически неограничен по обем резервоар на 

дългосрочната или дълготрайната памет. От съхраненото в паметта духовно 

богатство на миналото и умелото му ползване от субекта зависи успеха в 

решаването на задачи в настоящето и бъдещето.„Мисленето е функция по 

думите на Виготски, която „преустройва и променя другите психически 

процеси“ [1]. Въображението играе безспорно първостепенна роля в процеса на 

формиране на творческата личност. Но то изпълнява изключително важната си 

функция само в интеграция в паметта и мисленето. На последните два процеса са 

също свойствени креативни функции. Основно действие при изграждането на 

фантазни образи е „преобразуването“, при което налични представи са 

възпроизвеждат и мислено преобразуват, видоизменят в нов психически продукт. 
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По същество това е творческо действие, творческа трансформация – компонент 

на творческата психическа дейност, съставена главно от мнемически, логически 

и фантазни елементи. „Паметта и творческото мислене в интеграция с 

творческото въображение са „гръбнакът“ на креативната дейност“ [2]. 

В заключение: 

Ученикът като субектът на креативната дейност и творческото мислене е 

активен и жизнен, енергичен и любознателен, пълен с вътрешни сили и 

мотивиран да увеличава и усъвършенства духовното си богатство;  

Той организира и ползва своя личен опит и усвоената до момента 

информация с цел да отговори на съвременните очаквания на обществото, в 

което се намира, да достигне до ново и оригинално решение на възникващи 

проблеми;  

Най-важните компоненти или свойства на творческото мислене – 

оригиналност и гъвкавост – изискват висша умствена познавателна въвлеченост 

на субекта в процеса на дейността;  

Творческото мислене предполага наличие и ползване на минал 

познавателен, информационен, емоционален опит в определена област и 

способност за организиране познанието с оглед да се достигне до креативно 

решение на дадена задача. Ученикът може да проучи, трансформира, да се 

проектира в ситуации от далечното минало до необозримото бъдеще, чрез 

включване на фантазията и въображението като важни компоненти на 

когнитивната структура на творческата дейност. 

За стимулиране на креативността е необходимо да бъдат създадени 

определени педагогически условия. От важно значение е създаването на 

подходяща среда, благоприятна атмосфера. В доклада са представени три 

методики за стимулиране на творческото мислене – мозъчна атака, метод на 

асоциациите и морфологичен анализ.  

Методики за стимулиране на творческото мислене: 

Мозъчната атака е изключително приложима за стимулиране на 

творческото мислене. Основната цел на този метод е да се намери разрешение на 

проблем чрез генериране на голямо количество идеи за кратко време. Тъй като 

хората често не изказват на глас нестандартните (т.е. потенциално креативни) 

предложения, понеже се страхуват от критика, неодобрение и присмех, ключов 

момент при мозъчната атака е създаването на подходящ климат, в който 

участниците да преодолеят социалните бариери и мисловни шаблони, да не се 

притесняват да споделят всяка (дори и фантастична) идея. Това се постига 

посредством отсрочена оценка и регулиране на генеративния процес от следните 

правила: 

Дайте колкото се може повече идеи; нека сред тях има необичайни и 

фантастични. 

Слушайте внимателно идеите на другите; не повтаряйте предложенията. 

Уважавайте, не критикувайте и не се присмивайте на чуждите идеи, 

колкото и да са необичайни. 

Използвайте и комбинирайте предложените идеи. 
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Методите на асоциациите – тяхната цел е увеличаване броя и 

многоаспектността на идеите. М. Меерович и Л. Шрагина предлагат метода 

„Елха от асоциации”. Педагогът задава стартова дума – съществително име в 

единствено число. Под нея учениците записват в колонка възникващите 

асоциации (също съществителни в единствено число). След 30–40 секунди се 

прави „превключване” – от тази стълбичка се взема някаква нова дума, например 

третата, която се използва в качеството на стартова дума за съставяне на втора 

колонка. След това, избирайки дума от втората колонка, се прави следващо 

превключване. Моментът за превключване и начинът за избор на нова стартова 

дума се определят от педагога. Изискването е едни и същи думи да не се 

повтарят в различните колонки. Ключовият момент за увеличаване на 

асоциациите в този метод е превключването. То дава възможност за 

отдалечаване от стартовата дума и разширяване на зоната на асоциативните 

полета, от които се черпят идеи. От една страна, случайните превключвания 

отклоняват: тъкмо сме се настроили на някаква дума и трябва да преминем към 

нова. От друга страна, ако се опитаме да удължим времето между 

превключванията до 60–90 секунди, ще почувстваме, че думите не стигат 

(Меерович& Шрагина,2003) [6]. Методът е подходящ за разкриване на 

съдържанието на дадено понятие, което се изучава в момента. Основната цел на 

неговото приложение е да насочим учениците при необходимост да използват 

инструмент за увеличаване на асоциациите, вместо да чакат случайно да им 

хрумнат идеи.  

Морфологичният анализ има за основна цел намирането на нови, 

неочаквани решения чрез комбиниране на известни свойства и компоненти на 

обектите и явленията. Разчита се на анализа и класификацията на признаците и 

елементите на предметите и тяхното разностранно съчетаване. По този начин се 

получават варианти, които преди са оставали извън полето на внимание и това 

прави възможно изнамирането на нови, неочаквани решения.  

Творческите техники са конкретните операции, извършвани в рамките на 

един или друг метод. Така например техниката вариране и промяна на цвят може 

да се използва при метода на фокусните обекти, при мозъчната атака или 

контролните въпроси. С други думи, педагозите организират и ръководят 

дейността на учещите посредством определен евристичен метод, а учениците 

постигат набелязаната цел (генериране на разнообразни нестандартни идеи), 

използвайки конкретна техника за създаване на нов образ [10]. Показателни 

признаци на творчеството в училище са:  

 усет за нови проблеми;  

 чувствителност към новото или необикновена творческа инициативност в 

самостоятелното поставяне на проблеми и решаването им;  

 отдалеченост на асоциациите една на друга;  

 дълбочина на обобщенията и неочакваност в отражението на нови функции 

на предметите или явленията и връзките между тях;  

 богатство и разнообразие на идеи или свободна асоциативна игра – 

необходима фаза в процеса на инсайта;  

https://diuu.bg/emag/7830/2/#1
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 гъвкавост и оригиналност на мисленето и въображението, което е в 

основата на творческото действие;  

 богатство на фантазията, на съжденията, на съзидателната дейност;  

 съчетание между образно, дивергентно, нестандартно мислене и 

интуитивно виждане, прозрение на основното;  

 високо равнище на саморегулация, самоконтрол и самокритичност в 

дейността. 

 

Детското творчество, което възниква при определени условия, преминава 

през външен („анонимен“) стадий и се проявява и развива в и чрез творческата 

дейност. То се реализира (кристализира) в съответен резултат или продукт [1]. 

Конгнитивната структура на творческата дейност е амалгама на 

подбудителни сили и ментални процеси. Според Л. Десев това са процеси, 

базирани върху основните познавателни процеси: възприятие, памет, мислене, 

въображение и органически свързаните с тях механизми на творческите процеси 

[3]. Самият креативен процес е следствие на познанието и действието на твореца. 

Пак според него това е конгнитивният квартет на креативността, без чието 

функциониране творчеството е невъзможно. Като първоизточник на 

креативността се налага възприятието, включително и социалната перцепция. 

Според Едуард де Боно първичният източник на креативност е възприятието, а 

не въображението [4]. След като премине подготвителния период на 

възприятието от страна на твореца, настъпва паметта, творческото мислене и 

въображение. С помощта на паметта се постигат фази на фантазията. За да твори 

авторът непрекъснато черпи материал от дългосрочната памет. Най-висши 

функции при креативността заема мисленето, това е процес както на мнемическа, 

така и на логическа обработка на информацията, дошла от възприятието. 

Творческото мислене не е тъждествено с логическото, включват се редица 

несъзнателни процеси. Гръбнакът на креативността е въображението. То играе 

първостепенна роля в процесите на креативността и изграждането на творческа 

личност. В процесите на въображение и фантазни образи се дължи своеобразието 

на креативността. Лев Виготски развива механизмите на творческото 

въображение и дефинира три процеса на творческо въображение: дисоциация, 

асоциация, комбинация. Дисоциацията означава цялото да се разсече на части, 

които се диференцират – едни се съхраняват, други се забравят. Асоциацията, 

обратно, е обединяване на дисоциираните и трансформирани елементи, 

обработени от мнемическата дейност. Накрая като последен механизъм на 

творческото мислене е комбинирането на образите, понятията и идеите в система 

– плодът на творческата дейност [14]. 

Ог. Занков също определя като водещи свойства за развиване на детската 

креативност: творческото въображение и мислене; образната памет; 

емоционалното оценъчно и естетично отношение към възприеманите обекти, 

явления и събития; волеви черти на характера. Към второстепенните свойства на 

изобразителните способности отнася: зрителния анализатор /който осигурява 

обективно възприемане на обектите с техните свойства/; сензорни качества 

/свързани с уменията за изобразителни действия/ [7]. Развитието на детската 
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креативност върви имплицитно с игровата дейност на децата. Базирайки се на 

концепцията за детската креативност, може да се създадат игрови модели за 

развитие на творческите заложби и изобразително - креативни умения [9]. При 

създаване на игровите модели се поставя акцент върху т. нар. „меки умения“. 

Целта е развиване на личностни качества, като умение за работа в екип, 

толерантност в най-широк план, формиране на критично, творческо и 

аналитично мислене у детето и др. Меките умения трябва да се формират още от 

най-ранна възраст [14, с. 246]. Така разгледаните процеси от гледна точка на 

психичните дейности дават отговор на креативната дейност на човека, разбира се 

в условията на детска креативна дейност се налага да се съобразим с 

особеностите на детското мислене и възприятие. Развитието на детската 

креативност силно се влияе от чувствата и възприятията на подрастващия. 

Базирайки се на предметно образното мислене, характерно за предучилищната 

възраст, детето се опира на естествените дразнители от околната среда, за да 

изгради свой предметно образен свят [14, с. 246]. Особеност на игровите форми 

се състои в това, че усвояването на материала става незабелязано за децата, в 

практическа интересна за тях дейност и не изисква да се полагат големи усилия, 

тоест усвояването на материала се осъществява опосредствено без силово 

налагане на внимание и запомняне. Използването на интерактивни методи и 

похвати също влияе положително на усвояването и реализацията на 

разнообразни креативни модели. Тенденцията за използване на интерактивни 

методи в българското образование е израз на стремежа за обновяване. В 

Националната програма за модернизация на българското образование /2005–2010 

г./ прилагането на интерактивни методи на обучение е посочено като средство, 

което подпомага партньорските взаимоотношения между учител и ученик [5]. По 

този начин се дава възможност за по - голяма вариативност на реализираните 

художествени проекти. Широка база за развитие на тази вариативност се явява 

умението за използване на широк спектър от различни нестандартни материали и 

изобразителни техники. Като частен случай може да разгледаме игровия модел с 

използване на умение за асоциативно рисуване. Асоциативното рисуване е 

творческо занимание, което се явява противопоставяне на нормите и правилата, 

на умората и скуката от еднообразието на стандартите. Тук може да се покажат 

емоциите, предадени с помощта не на предметните образи, а на абстрактните 

символи, създадени от въображението. То позволява по - точно да се изразяват 

авторовите мисли, по нов начин да се погледне на окръжаващия свят, да се 

намери път към свободното самоизразяване и самопознание.  

За да се запомни по-добре нужната информация и по-дълго да се запази в 

паметта, е добре да се открият ярки и запомнящи се асоциации. Създаването на 

асоциации е творчески процес, но при него няма нищо сложно и невъзможно. За 

създаване на асоциативна връзка са необходими различни условия:  

Асоциацията да бъде интересна;  

Асоциацията да бъде необичайна;  

Асоциацията да бъде максимално детайлизирана.  

Какво представлява асоциацията и как може да способства за запомняне на 

информация? Понятието „асоциация“ идва от латински, означава съединяване, 



829 

 

взаимосвързаност. Във философията и психологията – закономерно възникваща 

връзка между отделни събития, факти, предмети или явления, отразени или 

закрепени в съзнанието и паметта. Идеите за взаимовръзките на предметите във 

въображението са развити още през античността /Аристотел и Платон/, но 

терминът „асоциация“ е въведен от Джон Лок през 1698г. за обозначаване на 

събития, предизвикани от случайно стечение на обстоятелствата. Структурата на 

асоциацията може да се изобрази като: Ние виждаме предмета, подсъзнанието го 

анализира, въображението го синтезира в нещо подобно, срещнато по-рано или в 

подобна случила се ситуация. Понятията за асоциации се формират през целия 

живот на човека, като се поставя понятието жизнен опит на човек. Ние всички 

прилагаме асоциацията, често без да се замисляме за това. Например израза – 

Нова година, събужда асоциации за красива елха, украсена с играчки, или за сняг 

и бяла снежна покривка и др. Асоциациите може да обединим в няколко групи:  

Асоциации по сходство: глобус – кълбо;  

Асоциации по контраст: голям – малък; черен – бял.  

Асоциации по съседство в пространството или във времето: пролет – 

разцъфтяване, есен – дъждовно;  

Причинно - следствени асоциации: ден – светлина; нощ – тъмнина. 

 Към тези основни форми на асоциации може да използваме  обобщаване: 

маргаритка –цветове;   подчинение: цветове- маргаритка;  част и цяло: секунда 

- минута;   допълнение: хартия - молив;  При изучаване на дадена материя, 

чрез използване на асоциации се образуват смислови връзки между обектите. По-

леко се преминава от един пункт към друг, запомня се и се възпроизвежда 

информация. За да се запомни новото, е нужно да се съпостави на друго събитие, 

образ, получени при по - ранно придобит опит в човешкото съзнание. Трябва да 

се отбележи, че при построяването на асоциацията участват различни видове 

сетива - при едни действа тактилната памет – чрез водене на записки, при други 

слуха – аудиалнатапамет, при трети – използване на ключови думи или 

рисуването на схеми – визуална памет и др. За развиване на асоциативното 

мислене е нужно да се открият сходни елементи в различни предмети и да се 

тренира образната памет. С помощта на лесни упражнения може да се разшири 

възприятието за асоциация, да се развие въображението и асоциативното 

мислене. Игрова ситуация 1: „Верижна асоциация“: Избираме коя да е дума и 

записваме за нея редица от асоциации: билет – кино – приятели – разходка – 

група – училище. С течение на времето увеличаваме скоростта на измислените 

асоциации. Игрова ситуация 2: „Запълване на промеждутъка“ Избираме две 

думи, които нямат общ смисъл и запълваме промеждутъка с асоциативни 

понятия. Например молив – диплома. Свързващите асоциативни думи може да 

бъдат: молив – клас – учение – диплома. Игрова ситуация 3: „Множествена 

асоциация“ Избираме няколко думи и подбираме асоциация, подходяща за всяка 

от тях. Може да се започне с две думи и след това да добавим още няколко. 

Например: правоъгълен, кафяв. Към тях да добавим думи като: хляб, тухла и др. 

Игрова ситуация 4: „Нестандартна асоциация“ Има асоциации, които идват наум 

на повечето хора. Например: шкаф – дрехи; футбол – топка; лице – очи. Може да 
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се измислят към тях необичайни асоциации, които да способстват за по - доброто 

запаметяване. 

Наличието на творческо мислене се явява феномен на човешкото съзнание. 

В това се крие отликата от животинския вид. С помощта на развитото творческо 

мислене се откриват ефективни и необичайни решения на различни 

интелектуални задачи. Развитието на способности за творческо мислене при 

децата играе огромна роля в бъдещия живот на човека. Възможността да 

измислим и създадем нещо ново се явява главен критерий за творчески 

възможности на човека във всяка сфера от живота. Съществуват много 

възможности за развитието на творческата активност на децата. Някои 

упражнения за развитие на творческото мислене са много прости и не изискват 

материални разходи. Най–простите упражнения може да са свързани с 

откриването на силуети на облаци. Подобни ребуси са очертанията на локви или 

пукнатини в асфалта и др. Може да се играе на игри, чрез които да се откриват 

нови предназначения на предмети от бита. Асоциациите са такъв способ за 

развитие на въображението. На известното название на предмета, помолете 

детето да каже асоциация на същия.  

Добър метод за развитието на творческия потенциал се явяват 

упражненията по рисуване. Заедно с учениците измислете дома на вашите мечти 

и го нарисувайте. Нека в градината да живеят приказни животни и птици. Много 

добро упражнение за развитието на въображението е да нарисува своето име. 

Именно да бъде нарисувано в такива форми и фигури и такива цветове, които 

ученикът сам си избере. По същия начин детето може да се опита да изобрази 

своето виждане за други обичайни предмети. Като част от интерактивните 

дейности при създаване на игрови модели е използване на нестандартни 

изобразителни техники. Използването на всяка от тях е вид малка игра. Тяхното 

използване позволява на учениците да се чувстват по -разкрепостени, по-смели, 

да развият въображението си, да реализират пълна свобода на самоизразяване в 

творческия процес. Използването на много иновационни техники /рисуване с 

пръсти; пръскане с четка за зъби; рисуване върху смачкана хартия; рисуване със 

сапунени мехури; гратаж – стъргана графика; рисуване с клечки за уши – точки 

/поантализъм/ и др. такива, които се харесват на децата, способстват да се развие 

детската креативност. [14] 

Творчеството не е сложна наука. Непрекъснато прилагаме творчество в 

ежедневието си, без да забелязваме например, за да намерим начини да пестим 

време и енергия или като правим нов опит, след като сме претърпели неуспех. 

Всички хора са креативни, а всеки един от нас е креативен по свой 

собствен начин. Всички ние имаме неограничен потенциал за креативност. 

Всичко, от което имаме нужда, е да се научим как да го освободим: как да 

възприемаме света по нови начини, как да откриваме скрити модели, как да 

правим връзка между феномени, които на пръв поглед изглеждат несвързани, и 

как да генерираме иновативни решения. 
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ABSTRACT: The basic importance of creativity for constructive processes and 

its place in the context of education, has an important role in the life of both 

individualя and society as a whole. This report examines the role of creativity in 

constructive processes. Creativity and its essence, types of creativity. The place of 

creativity in curricula and in school, assessment and motivation in learning activities 

and creativity. 
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В наши дни креативността се осмисля в контекста на възможностите за 

преобразуване на света, за манифестиране на латентните аспекти от собствения 

аз, за изразяване на преживяванията и смислите. Тези две възможности откриват 

близостта и с надеждата, оптимизма и на появата на нещо по-добро. Тя е 

обвързана с отговорността за изграждане на едно по-добро бъдеще, с 

разширяване на собственото битие. Креативността отразява възможността за 

намиране на добри решения и създава една позитивна спирала на продуктивност 

и постижения. Повечето изследвания признават ценността и значимостта и в 

живота на личността независимо от потенциалните рискове, които може да 

създаде поради всички последици от появата на наистина новото и поради 

тревожността, която е неизбежна при сблъсъка с новото. В дебатите около 

креативността могат да се разграничат различни аспекти. Нека маркирам 

накратко централните пунктове в търсенията, очертани от тези аспекти. Първият 

предлага различни възможности за нейното дефиниране; вторият предлага 

възможности за обособяване на видове креативности чрез посочване на различни 

основания, което издава опита за конструиране на пространство, в което се 

вместват различните ѝ изрази, обединени около предметните и персоналните 

обекти; третият предлага различни възможности за осмисляне на креативността в 

траекторията на развитието и критическо разглеждане на отношенията между 

нея и ученето и четвъртият – възможности за откриване на нейните влияния 

върху живота на личността, които са тематизирани чрез такива конструкти като 

смисъл на живот, щастие, благополучие, продуктивност, самоосъществяване, 

самопреодоляване, отношения с другите [1]. 
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Възниква въпросът – „Къде се намира креативността?“. Обсъждането на 

тази тема се развива в две насоки, които са еднакво привилегировани. Първата 

насока я разглежда в пространството на личността. Описанията и стават в 

термините на процеси, способности, качества, черти, нагласи, мотивации, 

емоции, когнитивни стилове и структури, които принадлежат на субективния 

свят. Втората насока разглежда креативността в пространството на отношенията 

на личността със социокултурния контекст. Това разширено разбиране за нея 

открива възможности за осмисляне и в много по-широк контекст, в който 

персоналното измерение е само едно от възможните измерения. Разбирането за 

креативността е основано на системен подход, който преодолява опита за 

нейното затваряне в границата на персоналността [2]. Този подход отбелязва, че 

отношението, което креативната личност поддържа със своя креативен проект, е 

засегнато от системата на интерперсоналните отношения, от пространството, в 

което се осъществява креативният процес. Креативността е несводима до 

простото натрупване на креативни личности или на общности от креативни 

личности, които са в над поставена позиция. Разгръща се в пространство, което е 

образувано от различни силови линии, които, полагайки се взаимно, разкриват 

креативния процес чрез зависимостта от различни екстернални и интернални 

въздействия. Това разширено тълкуване се опитва да преодолее 

противопоставянията между вътрешно, което налага разглеждането на 

креативността и креативния процес като нещо, носещо собствените си основания 

и причини за съществуването си и последователността на разгръщането си в себе 

си, в границата на субектността, и външното, което поставя креативността във 

връзка с различни надсубектни условия. В пространството на разширеното и 

тълкуване тя се конституира чрез отношенията между: област, поле, креативна 

личност [3]. 

Разгръщането на креативния процес предполага съществуване на 

определена област и на поле, което признава и легитимира създаденото като 

нещо ново и засвидетелства ценността на откритието. Ако креативността е нещо 

повече от субективно озарение и ако възниква при взаимодействието на област, 

поле и личност, това означава, че тя може да се появява и изчезва отново и 

отново в хода на времето. Едно от следствията при разширеното разбиране е, че 

равнището на креативността в конкретното пространство и време зависи не само 

от количеството креативни личности, но и от съществуващите области и полета, 

които са готови да приемат и усвоят креативните изрази, и това може би оказва 

решаващо влияние върху нея. 

Психологическите изследвания върху креативността са основани на два 

подхода: 

–  първият я разглежда в полето на голямата креативност; 

– вторият я разглежда в полето на малката креативност. В полето на 

„голямата креативност“ изследванията са основани на реконструиране на 

креативния процес при личности, чиято креативност е всеобщо призната във 

времето. Това са личности с изключителен талант и гениалност – Леонардо, 

Микеланджело, Айнщайн, Бетовен, Достоевски, Нютон. Тези изследвания са 

основани на исторически реконструкции и автобиографични материали и са 
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освободени от трудностите, свързани с разпознаването и признаването на 

креативните продукти. Общото при тези изследвания е, че креативността се 

проследява при личности, които са оставили трайни приноси в културата. 

Понеже е невъзможно непосредствено изследване поради времевата 

отдалеченост, се използва историко метричният метод, чрез който се анализират 

биографиите или различните исторически свидетелства [4]. В полето на голямата 

креативност търсенията са насочени към осмисляне на гениалността и на 

приносите и постиженията в отделната област.  

В полето на „малката креативност“(М-креативност) изследванията са 

основани на реконструиране на креативните процеси при личности, чиято 

креативност, въпреки белезите на оригиналността, новостта и адаптивността, е 

със значително по-малки мащаби на приноса. Тя е свързана с продукти, които се 

срещат във всекидневния живот и носят белезите на личностно значими 

интерпретации на преживявания или събития, които са се случили във времето 

на научаването. Изследванията в това поле са съсредоточени върху всекидневния 

живот, върху индивиди, които не са задължително гении, знаменитости, експерти 

или светила и отстояват разбирането, че креативният потенциал е с широк 

принос. Нейното обвързване с всекидневния живот обособява няколко тематични 

полета, които очертават отношенията между креативност и интелигентност, 

както и различията между всекидневните и строгите разбирания за нея. 

Всекидневните разбирания за креативността отразяват тенденцията да се 

ограничи значението и влиянието на аналитичните способности, които се 

асоциират с високи резултати от IQ тестовете, и наблягат на такива 

характеристики като неконвенционалност, въображение, свобода, 

любознателност. Между изследванията в полетата на голямата и малката 

креативност могат да се открият прилики и различия. Общото при тези 

изследвания е разбирането, че: 

- тя е процес, насочен към създаване на креативни продукти (решения, 

идеи, творби); 

- притежава белезите новост (оригиналност, необичайност) и адаптивност; 

- е изключително ценна способност - ценността на креативността е 

конституирана от възможността за създаване на нещо ново, което е с позитивни 

последици за развитието. Различието при тези изследвания е свързано с 

разбирането върху: 

- нейният обсег – голямата креативност я затваря в границата на 

изключителните постижения, съсредоточени в полето на художествената и 

научната дейност, което я открива като идеал, като способност, която е изявена 

въпреки социалната си значимост при малък брой личности; малката креативност 

разширява границите на креативността, като осмисля всекидневните £ изрази – 

тя е обвързана с много повече активности от всекидневия живот, разглежда се 

като способност, която не принадлежи на малък брой личности; 

- нейните изисквания – малката креативност свързва новостта и 

адаптивността с присъствие на субективни преживявания. Различията по 

отношение на обхвата и дълбочината и очертават разбиране, което разширява 

нейното осмисляне в много по-широки граници. 
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Проучванията, направени досега, откриват изключително позитивни 

влияния на креативността върху живота на личността. Тя представлява 

съвкупност от различни конструкти, обединени около когнициите, мотивациите, 

емоциите, аз-концепциите, взаимоотношенията с другите, креативния потенциал, 

креативните изпълнения. Креативният процес се интерпретира чрез движение в 

различни стадии, което завършва със създаване на креативен продукт, 

удовлетворяващ критериите за новост и адаптивност. Този процес е 

последователност от стадии свързан с предпоставката, че креативността се 

разгръща във времето. Съществува връзка между нея и емоционалните процеси, 

между позитивната емоционалност и креативността. Позитивните преживявания 

пораждат откритост и сигурност, която засилва стремежа към търсене на 

креативни решения [5]. 

Какво означава креативност и това да бъдеш креативен? Отговорът на този 

въпрос зависи от нейното концептуализиране. Има три определящи фокуса, чрез 

които може да се мисли за нея. Първият концептуалзира креативността в 

контекста на съществуването. Тя се открива като модус на човешкото 

съществуване, което се проявява в съхраняването на общия свят като общ за 

всички свят. Осмисля се в два различни модуса – като субективна креативност 

(представяна в различните проекти като малка креативност, мини креативност, 

всекидневна креативност, персонална креативност) и като обективна креативност 

(представена като голяма креативност). Това разграничение открива хоризонт за 

осмисляне на присъствието на различните форми на креативността в човешкия 

живот. Тя участва в самото изменение, в израстването на личността, в 

постигането на автономност и мир със себе си [6]. Във всекидневните си изрази 

креативността е свързана не просто със създаване на добри неща, но и с начина 

на живот. Чрез нея личността изгражда себе си и това е най-ценната творба, 

която може да създаде, казано с думите на В. Франкъл. 

Изследванията в посоката креативна личност се опитват да отговорят на 

въпроса – какво е специалното и има ли нещо специално в креативната личност? 

И още – може ли да се открие някаква специфична констелация от черти, която 

разграничава креативната от некреативната личност?  Креативната личност може 

да се опише чрез шест главни латентни променливи: 

– генетични влияния върху личността; 

– когнитивно личностни черти; 

– социално личностни черти; 

– мотивационно-афективни личностни черти; 

– клинични личностни черти [7]. 

Проучванията показват, че най-същественото отличие между креативните 

и некреативните личности е свързано с присъствието на „комплексността“ – 

феномен, който отразява съчетания на крайности. Креативната личност може да 

преминава в крайности, без да изпитва вътрешни конфликти. Креативната 

личност обединява: 

- огромен запас от физическа енергия, способност за продължителна работа, 

крайно висока концентрация, свежест и ентусиазъм с безделие, 

разпиляност и освободеност от ограничения; 
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- проницателност с наивност; 

- отговорност с безотговорност, игривост с дисциплинираност, удоволствие 

от правенето с проницателност, наблюдателност относно случващото се, 

упоритост, твърдост, настойчивост; 

- въображение с ясното осъзнаване на реалността, бягство от реалността, 

съчетано със създаване на нова реалност; 

- пребиваване в самота със стремеж към срещи с другите, слушане, обмяна 

на идеи, запознаване с чуждите работи; 

- скромност с гордост; 

- алтруистични с егоистични мотивационни тенденции; 

- агресивност със загриженост, чувствителност с твърдост, доминиране с 

покорство; 

- независимост и бунтарство с консерватизъм и традиционализъм, доколкото 

това е необходимо за овладяване на постиженията в областта; 

- любовта към собствената работа с крайна обективност, привързаност с 

безпристрастност; 

- приповдигнатост с уязвимост, страдание и болка, свързани с възможните 

критики, неприемания, недооцененост и насмешки; неразбиране; чувство 

на отхвърленост и пустота с блаженство и наслада от собственото дело. 

Бих искал да отбележа, че констелацията от личности черти задава не само 

разгръщането на креативността, но и отношението към областта, в която тя се 

разгръща – овладяване на постиженията в областта, справянето с изискванията 

на областта, с преодоляването на трудностите в областта.  

Как се открива креативността в училище? Налице е твърде противоречиво 

отношение между креативност и обучение. В контекста на обучението тя 

присъства повече като средство, отколкото като крайна цел. Тази 

противоречивост в отношенията произтича от нейни различни концептуализации 

и на разбиранията за креативността, които се откриват в обучението, както и от 

разбиранията за обучението [8]. Обобщавайки проучванията върху развитието на 

креативността в училище, се заключава, че: 

- училището не потиска задължително креативността на децата; 

- училищните програми не включват креативността като нещо отделно, 

темата за нея е далеч от основните движения в академичните програми; 

- заниманията с креативността обикновено са по-открояващи се при работа 

с надарени и талантливи деца. Традиционното образование в училище не може 

да гарантира развитието на креативните способности. Училището създава по-

благоприятна среда и предимства за децата със силна памет и аналитични 

способности. Открива се връзка между стила на преподаване и развитието на 

способностите. Аналитичният стил на преподаване развива аналитичните 

способности на учениците. Когато са обучавани по начин, който съответства на 

начина им на мислене, учениците се справят по-добре в училище. Понеже 

учениците с креативни мисловни способности не са обучавани в съответствие с 

креативните способности, които притежават, вероятно това се превръща в 

преграда пред постиженията в училище и разгръщането на креативността. 

Отношението на учителите към креативността, изразено в насърчаването на 
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креативното мислене, влияе върху успеха на учениците в училище. Когато тя не 

е ценена, постиженията в училище са по-слаби. Освен това креативните ученици 

са оценявани по-високо, ако учителите са креативни. При промяна на 

обучението, което осигурява развитие на аналитичните и креативните 

способности, се достига до много по-високи академични постижения, до 

развитие на креативните способности, както и до подобряване на паметта. Бих 

искал сега да проследя причините за противоречивото отношение към 

креативността в контекста на образованието [9]. 

На фундаментално равнище креативността играе важна роля в живота и на 

отделния човек, и на обществото като цяло. В житейските представи 

творчеството често се асоциира с върховните постижения на човешкия гений. 

Това е така, защото именно с тях свързваме възхода на човешката цивилизация – 

напредъка в науката и развитието на изкуството. Л. Виготски е забелязал, че ние 

охотно признаваме и лесно узнаваме творчеството в дейността на Толстой, 

Едисон и Дарвин, но обикновено ни се струва, че в живота на обикновения човек 

това творчество не съществува. Всъщност, казва авторът, творчеството 

присъства не само там, където създава велики исторически произведения, но 

навсякъде, където човекът фантазира, комбинира, изменя и създава нещо ново, 

каквато и трохичка да изглежда това ново в сравнение с творенията на гениите 

(Л. Виготски, 1982). Изобразителното изкуство е специфична човешка форма на 

интеграция на психическата дейност, в аспект на съзнанието тя няма 

предистория в животинския свят. В обучението по изобразително изкуство 

креативността, въображението и емоциите се залагат като основни компоненти 

на творческия процес и са част от образователни практики в съвременното 

училище. През последните години творчеството се превърна в образователен 

приоритет и е фиксирано като цел в националните програми на много държави. 

Заедно с това като една от първостепенните задачи пред педагогиката се утвърди 

необходимостта от намиране на ефективни способи за стимулиране на 

креативността. Обособи се педагогиката на творчеството като относително 

самостоятелна научна дисциплина. Педагогиката на творчеството трябва да се 

разглежда като специфичен раздел на педагогиката, който има свой предмет, 

свои задачи и съдържание, собствени методи на изследване и възпитание, т.е. 

като относително самостоятелна педагогическа система с определени структурни 

и функционални компоненти. Тя е наука за това как педагозите да управляват 

творческото развитие на подрастващите. Педагогиката на творчеството има за 

предмет закономерностите на формирането на творчески мислещи и действащи 

личности. Благодарение на творчеството ние сме способни да извършваме 

адекватни действия при изменения на заобикалящия свят и при възникващи 

проблеми. Нещо повече – креативността ни позволява не само да реагираме 

гъвкаво, но и ни превръща в активен генератор на промени (за практически 

нужди или за удоволствие) – качество, присъщо само на човека. Наред с 

действената функция на творчеството да преобразява света, чрез него и в него се 

осъществява и развитието на самия човек. Креативните прояви на детето може и 

да не доведат до нов и общественозначим продукт в абсолютния смисъл на 

думата, но те са важни за развитието на самия автор – в тях се развиват 
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предпоставките за творчество при решаване на проблеми във всекидневието, 

работата, за новаторство в науката и изкуството. Креативността се смята за 

особено необходима за живота в съвременното общество, чиято основна 

характеристика е промяната. Ние не знаем какъв ще бъде светът утре – 

ценностите са бързопреходни, откритията остаряват още с раждането си, 

условията на труд и технологиите непрекъснато се променят, животът на все 

повече хора е мобилен, приятелствата се създават лесно и бързо се прекратяват... 

В такива условия успешна реализация и лично щастие ще постигнат хората, 

способни да живеят и работят в променяща се среда, която изисква гъвкави 

действия. Такива хора ще допринесат също за развитие на обществото като цяло. 

Значението на креативността не се подлага на съмнение, а изтъкваните „ползи” 

от нея са неизброими – обществен прогрес, самоизява и самоактуализация на 

личността, преодоляване на стереотипите в ежедневието и работата, повишаване 

адаптивността при променящи се условия, психотерапевтична функция и т.н. 

Посочваните от различни автори аргументи в полза на творческото възпитание 

могат да се обобщят и йерархизират на няколко равнища. Това ще ни осигури 

ясно и трезво виждане за значението на креативността, което да ни ръководи в 

практиката. На второ равнище творческото възпитание се налага поради ранното 

начало на репродуктивното обучение. Маргарет Доналдсън посочва, че когато 

биологичният вид започне да разчита не на инстинктивните форми на поведение, 

а на вътрешните представи и предсказания, правилността на тези представи и 

предсказвания става решаващ фактор за оцеляване (М. Доналдсон, 1985). Ето 

защо средствата на културата подпомагат усвояването от децата на “верните 

отговори”, развитието на логическото мислене и то не само като система от 

операции, а като “морал на мислите, внушен и санкциониран от другите” (Ж. 

Пиаже, 1992, с. 167). Образователното съдържание на креативната педагогика 

интегрира елементи от всички области на възпитание и обучение. Въпреки че 

творческите прояви обикновено се свързват с определена сфера на дейност и 

специфичните за нея способности – музикални, математически и т.н., тези 

специални способности се развиват на базата на общата креативност, а именно –

търсенето и намирането на много, разнообразни, оригинални идеи. Възможности 

за това има във всяка сфера на човешката дейност и отношения. За целта се 

използват специално конструирани задачи, упражнения и игри. Възпитателната 

работа обаче не се свежда само до тяхното приложение, защото разнообразните 

методики за развитие на креативността, както посочва Владимир Дружинин, 

предполагат локално въздействие (например различни сборници с нестандартни 

– творчески – задачи). Те обикновено стимулират усвояването от субекта на 

някаква нова технология на решение. Поради това те носят в себе си 

несъвършенството, че децата се адаптират към изискванията на педагога за 

приложение на показания способ на действие, но така тяхното поведение отново 

е повече възпроизвеждащо, отколкото творческо. В този случай креативността е 

чисто ситуативна характеристика – реакция на външни по отношение на субекта 

изисквания и привнесени проблеми. Подобно креативно поведение има 

недостатъчна мотивационна база (В. Дружинин, 2007). За да се сформира 

креативността като дълбинно (личностно), а не само поведенческо (ситуативно) 
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свойство, е необходима също целенасочена възпитателна работа по посока 

формиране и развитие на мотивацията за творчество.  

Основните направления на творческото възпитание и обучение включват:  

 Развитие на мотивация за творчество – любопитство и интерес към 

новото, уважение към креативната личност, емоционално отношение към 

продуктите от творчество и осъзнаване ползата от тях, потребност, радост и 

удовлетворение от творческа изява и откривателство; отношение към 

креативността като към престижно интелектуално качество; стремеж към 

самоутвърждаване и обществена полезност. За целта са подходящи занимания от 

рода на: възприемане на висококачествени образци на творчеството; представяне 

историята и ползата от дадено откритие; запознаване с живота и дейността на 

видни творци, както и показване на уважение към креативните изяви на децата, 

изтъкване на ползата от тях и изразяване на удоволствие от възприемането им.  

 Развитие на наблюдателността и общите творчески (дивергентно-

мисловни) способности за даване на много, разнообразни и оригинални идеи. 

Възможности за това има във всеки режимен момент и предметна област 

посредством учене чрез откриване, решаване на проблеми, правене на 

предположения за причини и последствия, задаване на провокативни въпроси, 

издигане на хипотези. За стимулиране на дивергентно - мисловните способности 

се използват специално конструирани задачи, упражнения и игри, които могат да 

поемат съдържание от всяка предметна област и да бъдат предлагани във всеки 

режимен момент, в педагогическите ситуации от различните образователни 

направления и уроците по отделните предмети.  

 Развитие на специалните способности за творчество – математически, 

литературни, изобразителни, музикални, технически и т.н.  

Осъществява се в процеса на обучение по съответните учебни предмети, в 

различни кръжоци, извънкласни и извънучилищни форми. Творческото 

възпитание има своя специфика съобразно възрастта на възпитаваните, ще 

обърна внимание на приоритетните за разрешаване проблеми във връзка със 

стимулиране на креативността. При открояване проблемите при творческото 

възпитание на децата, най-напред ще представя накратко основните видове 

дейности и похвати, които се използват в реалната практика за стимулиране на 

креативните изяви в училище. Те включват:  

 Рисуване 

 Проблемни въпроси  

 Моделиране  

 Решаване на проблеми  

 Конструиране  

 Самостоятелно откриване на знания  

 Апликиране (учене чрез откриване)  

 Съставяне на разказ  

 Измисляне на стихове, гатанки  

 Творчески игри (сюжетно-ролеви, драматизации, конструктивни) 

 Танци  



840 

 

 Музика. 

Посочените дейности и похвати трябва да се съотнесат с основните видове 

творчески способности. Възможно най-обобщената класификация на 

креативните способности ги диференцира на специални и общи. Специалните 

способности обезпечават творческите прояви в конкретни, специфични 

дейности. Те биват математически, литературни, художествени, музикални и др. 

Между хората са налице много големи различия по отношение на техните 

специални способности – и като вид, и като степен на развитие; много е различна 

и ролята на тези способности в живота на всеки индивид. 

Въпреки признанието, че са необходими специални програми за развитието 

на креативността (обикновено тези програми са свързани с надарени и 

талантливи деца), между програмите за креативност и традиционните 

академични програми съществува разрив. Целите, представени в тези програми, 

са твърде различни.[10] Ситуацията става още по-сложна, ако се добави и 

различното концептуализиране на надареността. Например някои изследователи 

обособяват два вида надареност – надареност, свързана с ученето, и надареност, 

свързана с креативността.[11] Подобно разбиране се открива и при тези, които 

обособяват академична и иновативна надареност.[12] Противоречивото 

отношение към креативността, отразено в програмите, се поддържа и от 

определени вярвания: 

- усилията за развитието на креативността биха създали проблеми при 

покриването на изискванията, зададени от различните учебни програми, както и 

известен хаос в самите учебни програми; 

- развитието на креативността не е задължение на училището и на учебните 

програми, които отговорно трябва да се следват – развитието на креативността е 

предмет на специални програми (обикновено за надарени деца). Разбира се, 

образователните политики през последните години се опитват да впишат 

развитието на креативността в съдържанието на учебните програми. Но това е 

повече в пожелателен план просто защото не отчитат реалната ситуация в 

училище и бариерите, които стоят пред опитите за развитието на креативността. 

Осъзнаването на креативността, която отива отвъд голямата креативност, 

открива възможности за промяна на отношението към нея в образователните 

практики. Обвързването на креативността с голямата креативност поставя под 

съмнение възможностите на училището за развитие на креативния потенциал на 

учениците до границата на изключителните постижения в дадената област. При 

тази ситуация не е трудно да се разбере некохерентността между признаването 

на ценността на креативността и реалните практики, насочени към нейното 

развитие.[13] Креативностите, които са извън обсега на голямата креативност, 

откриват възможности пред учителите да мислят за креативността на учениците 

по нов начин. Тези креативности могат да се приемат като рамка за разпознаване 

на природата на креативността, която се манифестира в училище. Това са 

различни креативности, които изискват повече грижа, отколкото традиционните 

разбирания за нея допускат. Те преформулират разбирането за креативността и 

очертават по-добри възможности пред образователните практики. Разглеждането 

и като изключителност ограничава възможностите за нейното развитие, докато 
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разбирането за креативността, което е отвъд изключителността, набляга върху 

креативните инсайти и интерпретации, които присъстват във всекидневния 

процес на учене и които са в сърцевината на отделните дисциплини. Промяната в 

разбирането на креативността, което я разглежда не само като голяма 

креативност, променя и съдържането на обратната връзка, която е с 

основополагащо значение за развитието на креативния потенциал. Вече бе 

отбелязано, че позитивната обратна връзка, осигурена от учителите, е най-

силният предсказател за вярванията на децата относно собствената им 

креативност [15]. Промените в разбирането на креативността рефлектират и 

върху стратегиите за подкрепата и в училище, което би могло да осигури 

нейното развитие по посока и на голямата креативност [14]. Очертават се 

няколко възможни начина за изразяване на подкрепа: 

– засилване на сензитивността към интерпретирането на това, което 

учениците са научили; 

– осигуряване на разбиране, което разграничава приноси от неприноси в 

контекста на областта; 

– осигуряване на многостранна подкрепа за развитието на способностите в 

отделна област; 

– демонстриране на вяра в способностите и талантите на учениците; 

– осигуряване на достъп до знания в отделната област и допълнителни 

занимания, което издава специално отношение; 

– осигуряване на материални ресурси; 

– осигуряване на радостни преживявания от прогресивното навлизане в 

сложността; 

– изграждане на характера. 

Към тези начини могат да се добавят и начините, които придават повече 

смисъл, яркости удовлетвореност от всекидневните изрази на креативността: 

– култивиране на любопитство, нестихващо удивление и задаване на 

въпроси; 

– култивиране на способности за разглеждане на нещата от различни 

перспективи; 

– култивиране на откритост към опита, към преживяванията,към собствените 

решения; 

– предоставяне на креативни задачи, които придават насоченост на 

креативната енергия: 

– създаване на поток във всекидневния живот, което обвързва 

любопитството с удоволствието [3]. 

Креативността може да се развива чрез определени въздействия, нейното 

развитие може да се подпомогне чрез: 

– търсене и определяне на проблеми; 

– задаване и анализиране на предположения; 

– разбиране, че знанието може да открие и да осуети креативността; 

– откриване и преодоляване на препятствията; 

– поемане на благоразумни рискове; 

– понасяне на неяснотите; 
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– вяра в собствената креативност; 

– търсене на активности, които изпълват с радост и отдаденост; 

– обогатяване на идеите; 

– откриване на креативен модел за подражание; 

– приемане на грешките; 

– сътрудничество; 

– разглеждане на нещата от различни перспективи; 

– развитие на интелекта; 

– поемане на отговорност за успехите и неуспехите; 

– търсене на по-добра среда  

Развитието на креативността зависи от: 

– решението да се генерират нови идеи, съчетано с очакване, че тези идеи ще 

бъдат приети; 

– решението да се прилагат съществуващите аналитични и синтетични 

способности за решаването на проблема; 

– желанието и способността да се мисли нешаблонно, да се извършва 

движение между шаблонно и нешаблонно мислене [16]. 

В образователният процес обаче се откриват няколко типа бариери, които 

могат да потиснат развитието на креативността в училище. Това са: 

– конвергентни учителски практики; 

– нагласи и вярвания на учителите относно креативността; 

– мотивационна среда; 

– вярвания на учениците относно собствената креативност [17]. 

Един от най-лесните начини да се схванат бариерите пред развитието на 

креативността, е, като се проследят начините на преподаване на учителите. 

Продължителните изследвания върху това какво се случва в класната стая, 

показват, че при съществуващите начини на обучение, няма кой знае какво място 

за креативността. Обикновено процесът на обучение се заключва в някаква 

инициатива от учителя, следвана от отговор на учениците и оценка. Наблюдава 

се потискане на креативната експресия. Като се отчитат принципите на 

преподаване в училище, нищо чудно, че неочакваните идеи на учениците се 

възприемат като разрушителни [14]. Наблюденията откриват, че учителите 

предпочитат очаквани, а не неочаквани отговори. Едно от най-честите обяснения 

за това предпочитание е, че неочакваните отговори, които представят някакъв 

потенциал у учениците, в много случаи са разсейващи. Изследванията върху 

преживяванията на учителите относно неочакваните идеи на учениците откриват 

известен страх от хаоса, който би могъл да настъпи по време на урока, от 

невъзможността да се следва планът на урока. Когато възприемат неочакваните 

идеи като подриващи, учителите обикновено ги пренебрегват, което сериозно 

ограничава възможността на учениците да споделят и да развият своите 

потенциално креативни идеи. Разбира се, неочакваните идеи не е задължително 

да са креативни. Но в контекста на класната стая креативните идеи се появяват 

първоначално като неочаквани идеи [18]. В този смисъл неочакваните идеи могат 

да бъдат знак за креативен потенциал и не би трябвало да бъдат подминавани 

или отхвърляни от учителите. 
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Оценяването, което се извършва в училище, също влияе върху 

креативността. Оценяването ясно показва на учениците какво се цени и какво е 

значимо. При съществуващите начини на оценяване (оценяване, което остава в 

пространството на съдържанието, зададено в учебните програми) възможността 

за насърчаване на споделянето на креативните проекти остава ограничена. 

Признаването на креативността и на ценността на креативността не се съгласува 

с реалността, в която разпознаването и награждаването на креативността е 

проблемно. По-лесно е да се каже, отколкото реално да се оцени креативността. 

В училище оценяването е насочено предимно към конвергентното мислене; 

какво точно се оценява като креативност на мисленето, не е съвсем ясно. 

Мотивацията, която се използва в процеса на учене, също може да бъде 

проблемна за разгръщането на креативността или още по-лошо – да ограничи 

креативността. Креативният процес основно е свързан с вътрешната мотивация 

(изпитваната радост и наслада отправенето, любопитството, въвлечеността, 

търсене на предизвикателни задачи). Креативният процес може да бъде 

ограничен от външната мотивация (като обещание за награда или поощрения за 

креативнатаработа) [19]. Социалните сравнения, очакванията за признание от 

другите, стремежът за постижения могат да засилят натиска, да причинят 

тревожност и нежелание за въвличане в креативни занимания. Търсенето на 

креативни решения зависи и от характера на задачата. Задачите, които съдържат 

възможности за поемане на рискове, откриват много повече пространство за 

демонстриране на креативността в сравнение с тестови задачи, разпространени 

широко в учебната практика. Проучванията показват, че наградите също биха 

могли да повлияят върху разгръщането на креативността. Но все още резултатите 

са твърде противоречиви. 

Вярванията, които децата поддържат, също влияят върху разгръщането на 

креативността [20]. Тези вярвания са свързани с креативната аз-ефективност - 

вярванията в собствените способности и възможности за създаване на нови и 

оригинални неща – идеи, решения, поведения [17]. Открива се позитивна връзка 

между креативната аз-ефективност, мотивацията, академичните претенции и 

креативната експресивност в отделените области [16], както и с откритостта да се 

поема интелектуален риск [18]. Връзката между аз-ефективност и интелектуален 

риск е изключително важна, защото открива възможност пред децата да приемат 

риска като предизвикателство, като възможност, а не като заплаха. В 

пространството на класната стая поемането на интелектуалния риск под формата 

на споделяне на нови идеи, разбирания, поставяне на нови въпроси и опитване на 

нови неща е не по-малко важно. Тези неща са в областта на риска, защото 

съдържат неочакваното, възможност за грешки, за оставяне на впечатление у 

другите за некомпетентност, за пораждане на чувство на малоценност. Такива 

последствия са много реални и без подкрепата на учителите креативността ще 

започне да отслабва. Един от начините, чрез които учителите могат директно да 

подкрепят затвърждаването на креативната аз-ефективност на учениците, е чрез 

непосредствената обратна връзка на техния креативен потенциал и способности. 

Позитивната обратна връзка е най-силният предсказател за вярванията на децата 

относно собствената им креативност [15]. Засилването на вярата в собствените 
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креативни способности разширява пространството на търсенията и отправянето 

на предизвикателства към собствения аз – да се разширят границите на 

собствените постижения. 
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