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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА  
НА ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ  

ЧРЕЗ ДИСЦИПЛИНАТА „МЕТОДИКАТА  
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“

Благомир Папазов

„TO THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS  
OF STUDENTS’ EDUCATION TROUGH  

THE METHODS OF TEACHING VISUAL ARTS“

Blagomir Papazov

ABSTRACT: A basic problem accompanying the educational process in Visual Arts is 
undoubtedly connected to inciting the child’s personality to fine arts performance. The 
Methods of Teaching Visual Arts are aimed at solving that problem.

KEYWORDS: visual arts, education, teacher, school, educators, pedagogy.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-139/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Изобразителното изкуство посредством многообразието на изразните 
си средства и форми на изява е носител на послания и ценности, които са 
доказано незаменимо средство за духовно развитие и активизиране на емо-
ционално-естетическото отношение на личността към заобикалящата реал-
ност. Естетическите и възпитателни функции на изобразителното изкуство 
имат дълбоки педагогически традиции, както в световен, така и в национален 
мащаб, което е основателна причина в образователните системи изобрази-
телно-творческа активност на детската личност да стартира още от най-ран-
на възраст. Интензивните процеси, характеризиращи развитието на детето 
от предучилищна и начална възраст, предполагат методически обосновано 
и системно активиране на визуални мисловни операции, на зрително-прос-
транствените и естетическите възприятия чрез възможностите на различни 
изобразителни дейности (рисуване, моделиране, художествено конструира-
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не, апликиране и др.). По този начин се формират практически изобразител-
ни умения и първоначални естетически отношения, които са своеобразна ос-
нова за разгръщането им в следващите етапи на училищните степени.

Дисциплината „Изобразително изкуство“ в началното училище съ-
действа за засилено развитие на зрително-възприемателните и изобразител-
но-творчески способности на детето. Повишава се капацитетът на визуалния 
запас от знания и представи, чрез естетическо възприемане на обекти от 
действителността, с подчертано желание се прилагат разнообразни начини 
за изграждане на натуралистични и фантазни образи и обекти със съответни 
изобразителни материали и техники. Учениците, усвоили определен капаци-
тет от знания и опит, при общуване с произведенията на изобразителните и 
останалите видове изкуства формират индивидуални естетически становища 
и първоначални критерии за оценка и подбор.

Основните цели и задачи на учебно-възпитателния процес по изобра-
зително изкуство в предучилищното и началното образование са насочени 
към формиране основите и изграждането на емоционално-естетическа от-
зивчивост, разгръщане на интелектуалния потенциал и изобразително-твор-
ческата активност на детската личност.

Дидактическите основи на учебно-възпитателния процес се основа-
ват на принципите на хуманизма, на общочовешките и национални ценнос-
ти. Те са съгласувани с необходимостта от създаване на условия за социална 
адаптация на подрастващите в измеренията на социо-културната реалност 
на заобикалящата ни действителност. Съобразени са с богатството на тради-
циите и настоящите постижения на пластичните изкуства, с приоритетните 
възможности за естетико-художествени въздействия на съвременните изяви 
на утвърждаващите се информационно-комуникативни средства.

Естетическото възприемане (съзерцание) в детската възраст стимули-
ра процесите, свързани с изграждане и формиране на индивидуалното ес-
тетическо отношение към заобикалящата действителност и произведенията 
на изобразителните и другите изкуства. С подчертаната си естетико-емоцио-
нална природа обучението чрез изобразителното изкуство е тясно обвърза-
но с познавателните процеси, предварително и пряко влияе на рационалното 
познание. Художествено-образователният процес се отличава с приоритетно 
участие на два основни вида дейности – емоционално съзерцание на есте-
тически и художествени ценности и практическа изобразително-творческа 
дейност. Изобразителната дейност освен че е важен фактор за изграждане 
на практически изобразителни умения, посредством репродуктивни дейнос-
ти и продуктивни творчески изяви спомага за формирането на естетически 
преценки, увеличава капацитета на детския интелект и активизира междули-
чностно общуване. Учебните и творческите изобразителни процеси са вза-
имнообвързани, защото една от крайните им цели е формиране на творческа 
активност, въпреки наличието на определени, но естествени различия в хода 
на протичането им. Освен това е необходимо да се подчертае, че целта и зада-

Благомир Папазов
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чите на обучението и възпитанието чрез изобразително изкуство не си поста-
вят за приоритет изграждането на специализирани (професионални) умения 
и качества за практическа творческа изобразителна дейност. Те са насочени 
преди всичко към формиране основите на естетическата култура, позволява-
ща на детската личност да развие емоционално-естетическо отношение към 
красотата и хармонията на обектите и явленията от заобикалящият ни свят.

Един от основните проблеми, съпътстващ учебно-възпитателния про-
цес в отделните степени на образованието, е свързан безспорно с активизи-
рането на детската личност към изобразително-творческата изява. Към раз-
решаването на този проблем са насочени голяма част от заложените цели и 
задачи в Учебните програми за съответните класове. Независимо от тяхното 
постепенно усъвършенстване в учебните програми основен фактор за оп-
тималното и ефективно провеждане на учебния процес си остава водещата 
роля на учителя. Приобщаването на детската личност към света на изкуство-
то, стимулирането на естетическо съзерцание и практическа изобразителна 
дейност може да се реализира както с професионалната ерудиция, така и с 
проявената творческа активност в работата на педагога по изобразително из-
куство.

Дисциплините Методика на обучението по изобразителни дейности 
(МОИД) и Методика на обучението по изобразително изкуство (МОИИ) си 
поставят за водеща цел разрешаване на оптимална част от проблемите, съ-
ответно в предучилищното и началното образование, съобразно възрасто-
вите и индивидуални възможности за изобразително-творческа дейност на 
детската личност. Техният обхват е съобразен със сега действащите Учебни 
програми, одобрени от Министерството на образоването инауката, съответ-
но за предучилищна възраст и за началното училище. В съдържателен аспект 
двете дисциплини се различават по отношение на специфичните особености 
на възрастовите характеристики и програмното си съдържание. Характерно 
за учебно–възпитателния процес в хода на обучението е, че за разлика от ос-
таналите предмети, понятийният апарат не се изчерпва в определен клас, а се 
увеличава и разгръща постепенно и спираловидно. Обхвата на дисциплината 
Методика на обучението по изобразително изкуство, като съдържание, пред-
полага открояване на следните основни проблеми и задачи: 

1.  Да се изгради система от знания за същността, целта и задачите на 
обучение и възпитание чрез изобразително изкуство в исторически 
и съвременен аспект.

2.  Да се проучат и анализират основните теории за произхода, периодиза-
цията и възрастовите особености на детската изобразителна дейност.

3.  Да се овладеят многообразните и специфични за изобразителните 
изкуства методи и подходи на учебно-възпитателната дейност, както 
и характерните и нестандартните форми на изобразителна дейност.

4.  Овладяване на основните изисквания в планирането, организацията 
и провеждането на учебно-възпитателният процес.

Към въпроса за ефективността на обучението на студентите чрез дисциплината ...
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5.  Запознаване и практическо приложение на съвременните програмни 

насоки по дисциплината „Изобразително изкуство“. Провокиране на 
изяви, свързани с творческия и нетрадиционен подход при изработ-
ване на план-конспект и план-сценарий на уроци (педагогически си-
туации по изобразително изкуство).

6.  Изграждане на теоретични знания за основите на изобразителните и 
останалите изкуства, познаване на характерните особености и прак-
тическо владеене на изобразителните изразни средства, използвани-
те материали и съответни техники.

7.  Да се проучат и прилагат видовете диагностични процедури, свърза-
ни с практическата изобразителна дейност.

8.  Аргументирано използване на критериите и показателите за прецен-
ка на резултатите от детската изобразителна дейност.

9.  Чрез провеждане на хоспитиране и текуща педагогическа практика в 
училище да се осъществи в реални условия връзката между теорията 
и учебно-възпитателния процес.

10. Активиране на прояви, провокиращи алтернативни решения и 
творчески интерпретации, при реализиране на учебното съдържа-
ние в хода на уроците по изобразително изкуство.

Посоченото съдържание и съответните проблемни задачи са тясно об-
вързани с предварително усвояване на определени количества знания от об-
ластта на теорията на изкуството. Доминиращи са усилията за получаване на 
познания за: 

• същността на основните видове изкуства; 
• теоретични основи за видовете и особеностите на изобразителните 

изкуства –жанровото разнообразие, изразните средства, материали-
те и съответните техники и др.; 

• основни познания от областта на историята на изкуствата; 
•  съвременни средства и системи за визуална информация и др.
Освен в областта на теорията на изкуствата проблематиката на методи-

ката обхваща фундаментални въпроси от областите на педагогиката, психо-
логията философията, историята на изкуствата, етиката, естетиката и други 
науки. Това определя нейния подчертан мултидисциплинарен характер. Изу-
чаването и аргументираното отношение към проблемите на предучилищно-
то и началното обучение чрез изобразително изкуство ще засили безспорно 
образователния минимум, който е необходим за методическата подготовка и 
професионалната реализация на художника-педагог.

Благомир Папазов
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СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕТЕТО  
КАТО СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФЕНОМЕН  

И ПРАКТИКА ПРИ ДЕЦАТА СЪС СОП

Божена Л. Такворян-Солакян, Гергана К. Събева

THE SOCIALIZATION OF THE CHILD  
AS A SOCIAL-PEDAGOGICAL PHENOMENON  
AND PRACTICE FOR CHILDREN WITH SEN

Bozhena Levon Takvoryan-Solakyan, Gergana K. Sabeva

ABSTRACT: The children’s pedagogical practice is strongly influenced by hereditary and 
congenital characteristics – environmental factors, personal role in the self-development 
and self-improvement. As an object that has played a significant role in the absroption 
of social experience in the development and the self-pedagogical communication.

KEYWORDS: Socialization, social experience, positive predispositions, negative predis-
positions, factors, environment.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
oт параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Според A. В. Mудрик в науката за човека терминът „социализация“ идва 
от политическата трактовка, където първоначалното му значение е „колекти-
визиране“ – земя, инвестиционни стоки и т. н. Взаимствано от това и отразе-
но в работата на американския социолог Ф. Г. Гидингс тълкуваме, четерминът 
„социализация“ се използва в смисълблизък до модерния – „развитието на 
социалната природа или характер на индивида и обучение на човешкия ин-
дивид за социалния живот“. Социализацияе процесът, при който човекът ус-
воява отделния език, социалните ценности и преживявания (норми, нагласи, 
поведение, модели), културата, присъща на обществото, социалната общност 
или група. Възпроизвежда и обогатява социалните отношения и социалния 
си опит. При всички научни екипи, работили в тази област, се разглежда като 
процес, състояние и резултат от социалното формиране на личността. Инте-
ресът към социализацията до голяма степен се дължи на факта, че тя се явява 
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ключов проблем за обществото. Именно в процеса на социализация индиви-
дът овладява типично човешки черти като култура на общуване, език, начини 
на поведение, определени знания и умения, необходими за живота му в об-
ществото, колектив или група. Този трансфер на социален опит, реализируем 
задължително и единствено чрез социализацията, бележи „очовечаването на 
човека“. Специалистите са единодушни, че особено важна социализацията е 
в детско-юношеския период, когато се развиват психическите, когнитивните 
и социалните аспекти на личността, активно се формират начините на пове-
дение, усвояват се обществените правила и ценности. Много са факторите, 
които могат да стимулират социализационните процеси, допринасяйки по 
този начин за пълноценното изграждане и реализиране на личности в обще-
ството. Сред най-значимите фактори са семейството, училището, приятели-
те, връстниците, учителите, масмедиите и др. Истина е, че в нашето съвремие 
процесът на формиране на социални ценности придобива други измерения. 
Променя се етиката и културните правила, променя се отношението към 
свободата, честността, хуманността, скромността, милосърдието. Някои от 
тези категории придобиват ново значение, други, от особено важни и ценни, 
променят позицията си. Очевидна е необходимостта от преосмисляне и кон-
струиране на съвременна концепция за ролята и мястото на факторите, които 
имат съществено значение за ефективното социализиране.

Като процес, това действително е социално формиране и развитие на 
личността, и в зависимост от естеството на човешкото взаимодействие с 
околната среда се адаптира, като се вземат предвид индивидуалните харак-
теристики. Катоусловие – свидетелства за нуждата на такъв социум, който е 
необходим на човека за естественото социално развитие като личност. Като 
проява – това според нашия екип е социална реакция на индивида, основана 
на неговата възраст и социално развитие в системата на специфични соци-
ални отношения. Това се преценява от нивото на социалното развитие. В ре-
зултат на това можем да кажем, че се основава като основополагаща характе-
ристика на човека и на функциите му като социална единица на обществото 
в съответствие с неговата възраст. И тъй като обект на нашето наблюдение 
е детската възраст ние съотнасяме това, че в своето развитие дететоможе да 
изостане или да изпревари своите връстници. В този случайсоциализацията е 
резултат от социалния статус на детето спрямо останалите. Социалните цен-
ности възприемаме в широк и тесен смисъл. В по-широк смисъл те определят 
най-значимите социални явления и факти от действителността по отноше-
ние на тяхното съответствие или несъответствие с нуждите на обществото, 
социалните групи и личности. В по-тесен смисъл – това са най-моралните и 
естетически императиви, (изисквания) разработени от човешка култура и е 
продукт на социално съзнание. Социален опит е комбинация на социалното 
познание, навици и умения на отделния човек и способността му да живее в 
определено общество. Тя включва различни прояви на човешкото познание 
в областта на околната среда и самопознание, взаимодействие с други хора, 

Божена Л. Такворян-Солакян, Гергана К. Събева
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професионални дейности, извършване на различни социални роли. Наслед-
ствени и вродени, някои потенциални възможностиопределят детското пред-
разположение да се развива. В процеса на социалното развитие и образова-
ние детето може да се реализира, да се открои от останалите или да не се под-
чинява на някакво развитие. Има положителни и отрицателни предразполо-
жения към формирането на детето и неговата личност. Тези нагласи могат да 
бъдат разделени в зависимост от тяхното социално значение и перспективи. 
Положителните предразположения са най-подходящата основа за социална 
задача и стимулират насоченото развитие в процеса на социализация, който 
по-късно може да постигне големи успехи в самоусъвършенстването и себе-
осъществяването като човек. Това е от голямо значение в работата с деца със 
специални образователни потребности (и обект на нашето научно изследва-
не). Отрицателното предразположение – това са тези характерни особености, 
които или го ограничават до възможност за социално развитие, или имат 
ясно изразен негативен социален характер и това може да засегне неговото 
социално развитие. В социалната педагогика има биогенно (биогенетическо) 
и социогенно (социогенетическо) направление, определящи уникалността на 
социалното развитие и перспективите за образование на човека. При търсене 
на пътища за постигане на образователни резултати и на критерии за тяхно-
то оценяване е разработена нова методология на съвременното образование, 
заложена в компетентностния подход. Неговата специфика отразява новите 
реалности като социални потребности, икономически приоритети и домини-
ращи тенденции в глобализиращия се свят. Затова и целите на съвременното 
образование са свързани не толкова с придобиване на знания, умения и на-
вици в определена област, а по-скоро с развитие на кръгозор за хуманитарни 
ценности, за интегрално (междудисциплинарно) възприемане на действител-
ността–реална и виртуална, заедно със способности за това. Анализирането 
на съвременните констатации и определения обобщават тезата, че именно 
компетентностният подход се основава на съвременната парадигма за разви-
тие на междудисциплинарни науки и технологии, на образование, интегрира-
що техните постижения. В този смисъл и компетентностният подход може да 
се разглежда като новопарадигмален план за реализация на образователната 
дейност, разгърната до „ключови компетентности“ като очаквани резултати 
от нея.

Поддръжниците на биогегенното (биогенетическото) направление вяр-
ват, че човешкото развитие се предопределя от наследствеността. Именно от 
това зависи какъв ще бъде човек и в бъдеще време. От гледна точка на науката 
този подход не е достатъчно основание. Наследствеността определя само въз-
можностите, но не е достатъчна за социалното развитие на индивида. Нужни 
са съответстващи условия за тяхното прилагане, както и понякога значител-
ни частни права на участие.

Отрицателното наследствено предразположение се корени в семейства, 
в които един или двамата родители са алкохолици, наркомани, имат умствени 

Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика ...
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увреждания и т.н. и тук намираме условия, които могат да бъдат трансфор-
мирани в ограничения(например в процеса на растеж на детето). Наблюваме 
области на работа с такива деца, предотвратяващи възникването на условия, 
които биха могли да стимулират развитието на техните негативни предразпо-
ложения и позволяват да се осигури и до голяма степен да се ограничи въз-
можността за тяхното негативно социално развитие и образование. Това по 
същество е превантивна социална-педагогическа работа с конкретено дете и 
не само с него, но и с най-близките му в средата, особено с родителите (или 
лица, които ги заместват). Поддръжниците на социогенното (социогенетиче-
ското) направление в педагогиката вярват, че индивидът, който по рождение 
е динамично развиващ се, може да „добави“ в себе си по-лесно това, което 
обучаващият желае.

В реалния живот обачене всеки може да създаде и развие у детето, това, 
което би искал обучаващият. Ако детето не е предразположено към факта, 
че то може да се развива – перспективите ще бъдат ограничени. Има случаи, 
когато учителят не осъзнава и не реализира собствения си позитивен потен-
циал в развитието и образованието на детето. Постига формирането на та-
кива качества, които впоследствие да имат отрицателно въздействие върху 
собственото му развитие и себереализация. Характерно е, че ако не се вземат 
предвид възможностите на детето, е възможно то да се „пробие“ илида се 
унищожи като човек. Последиците от тази образователна дейност понякога 
може да доведат до сериозни социални и лични проблемии тогава ще бъде 
нужна значителна помощ от психиатър или психолог.

Ж. Е. Военкинова [5, с. 389] акцентира на факта, че „Начинът на живот 
се определя от всеки човек съзнателно и самостоятелно. Независимо колко е 
обучаван и възпитаван в това отношение, ако той не е осъзнал значението му, 
никой и с нищо не би могъл да го промени в положителна насока или да му 
повлияе“.

Научните теории са единни по това, череалният живот диктува необхо-
димостта от единство не само на биогенни и социогенетични подходи, но и на 
специалисти в образователната работа с детето. В процеса на социалното раз-
витие и образованието на детето трябва да се имат предвидиндивидуалните 
особености и възможности. В същото време трябва да да се създаде подходя-
що условие, позволяващо да се даде пълен и целесъобразенподход, развиващ 
индивидуалните и други характерни особености и на по-специалнотодете.

Факторът среда – пряко или косвено влияе на индивида: семейство, 
детска градина, училище, училищен персонал, самоличност на учителя, не-
формални младежки групи, които включват и деца, медии, книги и т. н. И. 
Бронфенбренер определя четири групи от такива фактори, които влияят на 
социализацията на детето. Те включват: микросредата– заобикаля човека от 
раждането и има най-значително въздействие върху развитието му (което, 
между другото, включва: семейство, родители, условията на живот, играчки, 
книги, които детето чете, и т. н.); мезосистемата – взаимовръзка между раз-
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лични жизнени области определящи и същественно влияещи на действащото 
възпитание (училището и семейството, асоциация, която включва членове на 
семейството, семейната среда, улиците, където децата прекарват времето си, и 
др.); екзосистемата– са публични институции, органи, административни уч-
реждения и т. н. (те косвено засягат социалното развитие и образованието на 
детето); макросистемата – нормите на културата и субкултура, философски 
и идеологически позиции, преобладаващи в обществото (тя изпълнява регу-
латорна система за контрол за повишаване на човешки изградените среди).

Мудрик определя три групи фактори, които влияят върху социализа-
цията: 

• макрофактори – пространство, планетата и света като цяло; 
• мезофактори – етно-културни и регионални условия, средства за ма-

сова комуникация; 
• микрофактори – институции за социализация (семейство, предучи-

лищна възраст, училище, университет, работа в екип), религиозни 
организации, партньорска група и субкултура.

Основните причини за десоциализация са подчинени на различни фак-
тори. Специално място отделяме на личностни, възпитателни и среда. Това, 
което трябва да кажем за десоциализацията е, че играе положителна или от-
рицателна роля в живота и социалното развитие на детето. Личностните фак-
тори се характеризират с потенциала и състоянието на детето, сдържането 
и активността в естествена за него среда, привични за него действия, спо-
собстващи неговите. Привържениците на биогенното направление считат, че 
развитието на човека е предопределено от наследственото предопределено 
състояние. Именно от него зависи и отговорът на въпроса какъв може да ста-
не в бъдеще време. От позицията на науката такъв подход няма достатъчно 
основание. Наследствеността определя само възможностите, но не е доста-
тъчна за социалното развитие на личността. Нужно е съответстващо условие 
за неговата реализация и личностно участие.

Положителната роля се свежда до това, че тя помага освобождаването 
от негативнатия социален опит; допринася за придобиването на нови пре-
живявания, разширяване на неговите социални функции. Данните от този 
фактор се използват във възпитанието, в рамките на корекционните мерки 
за реформа. Отрицателната (негативната) роля на десоциализацията е, че се 
губи натрупаният положителен социален опит, необходим за естественото и 
самостоятелно самореализиране.

Между социализация, де-социализация и ресоциализация, съществува 
тясна връзка и взаимозависимост. Този фактор осигурява безценна помощ 
в образователната работа в процеса на реформа и превъзпитание на детето. 
Социализацията започва още при раждането и продължава през целия му 
живот. В процеса то научава натрупан социален опит на човечеството в раз-
лични сфери на живота, който му позволява да извършва някои жизнени со-
циални роли.

Социализацията на детето като социално-педагогически феномен и практика ...
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Овладяването в детска възраст на социалната роля е постепенно, в съ-

ответствие с неговата възраст и жизнената среда. В процеса на социализация 
преминава определени стадии (етапи) и степени. Прилагат се различни под-
ходи за разделянето на етапите на социализация: спонтанни, относително-
контролирани и самоуправляващи се. Още 1920-те години са наблюдавани 
и изолирани фази, насочени към анатомичните и физиологичнитепромени в 
тялото на детето. Известно е, че Д. Б. Елконин предлагавъзрастовапериодиза-
ция на психичното развитие, базирана на промяната на водещите дейности: 
деца в предучилищна възраст – игра, младши гимназисти – обучение, подра-
стващи – интимна (лична) комуникация, юноши-образователни и професио-
нални дейности.

Въвежда се в руската школа концепцията за периодизация на разви-
тието на личността, определяна от вида на дейности и отношения на инди-
вида с някои референтни за него групи. Известно става, че съществуватетапи 
на човешката социализация в зависимост от отношението му към трудовата 
дейност: 1) досоциална (детството); 2) импулсивна (ранна детска възраст); 
3) самозащитна (в ранна детска възраст); 4) конформистка (късно детство); 
5) съзнателна (юношество); 6) автономна (зрялост); 7) интеграционна (при 
възрастни); В. А. Каган: 0) incorporative (детство); 1) импулсивен (от 2 до 7 го-
дини); 2) царски (7–12 години); 3) междуличностни (13–19 години); 4) инсти-
туционална (началото на зрелостта); 5) интериндивидуален (възрастни). По 
характер на отношенията към трудовия процес: ранна социализация, трудова 
социализация, следтрудова социализация.

Основните степени от човешката социализация са: идентификация, 
инди ви дуализация, персонализация. Всеки индивид е специален със своите 
възможности и функции. Той е носител на индивидуалната идентичност в 
една общност от другите. Терминът „индивид“ понякога в научната литера-
тура се използва като синоним на индивидуалност. Трябва да споменем, че 
севъвежда понятието и видовете идентификация за характеризиране на про-
цесите на асимилация на едно дете за неговите значими модели на поведение: 
първичнаидентификация в ранна детска възраст – една примитивна форма 
на емоционална привързаност към майката на детето; вторичнаидентифика-
ция – проява на защитен механизъм. Според Фройд малкото дете се опитва 
да идентифицира засебе си най-важния човек за него. То копира някои от 
характеристиките на поведението на тези лица. Детето се идентифицира с 
любимия човек или с хората, които мрази или им завиждапо отношение на 
идентификацията на възрастния.

В процеса на социалио-педагогическата практика се развиват отдел-
ните функции за формиране на личността. Това означава, че всичко което е 
присъщо на едно дете, се научава дори повече от това – оригиналност, уни-
калност, придобива уникална идентичност. Индивидуалността е специален, 
отличителен елемент, характерен за отделния човек. Уникалността на детско-
то проявление е в света на своите способности и стремежи, лични взаимо-
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отношения и смисъл на живота. Заедно с индивидуализирането съществу-
ва „deindividualization“– загуба на самосъзнание и страх на оценка от страна 
на социалната среда, което срещаме по-често при работата със специалните 
деца. Среща в групови ситуации, при които е осигурена анонимност и не се 
фокусира вниманието върху личността. Това се случва при определени усло-
вия, в обществени организации, в институции, понякога в детска градина и 
училищните групи. Подобно явление се случва, когато стриктно регулираме 
живота и дейността. Административно, активно и непрекъснато използваме 
авторитарна педагогика. В процеса на наблюдение на тези процеси на социа-
лизация се случва да откроим персонализация, при която обектът получава 
перфектно представяне на живота си пред другите хора и може да действа в 
обществения живот като личност. Има и обезличаване – като последица от 
отчуждаването при някои практики.

Деперсонализация е възможна не само като следствие от самата дей-
ност на другите, но също и като „следствие“ на неговите недостатъци или 
грешките на някой друг. Личността на детето и детето със СОП се формира 
в процеса на социалното развитие. В по-широк смисъл е традиционно и под 
това се разбира детето като субект на социалните взаимоотношения и съзна-
телни педагогически дейности. В тесния смисълдетето, което е обект на сис-
темата, се определя чрез включване в обществените отношения, генерирани 
в съвместна дейност и комуникация. При детската педагогическа практика 
силно влияние оказват наследствени и вродени характеристики, екологич-
ни фактори, факторът среда, личната роля в самостоятелно развитие, само-
усъвършенстване. Като обект той притежава значителна роля в процеса на 
усвояване на социален опит за развитието и самостоятелното педагогическо 
общуване.

Направени бяха наблюдения за осъзнати и неосъзнати въздействия и 
на различни педагогически подходи в процеса на обучение, като се наблю-
даваха резултатите при децата със специални грижи. Резултатът показа, че в 
началното развитие(в ранния етап от неговата възраст) ролята на личност-
та на педагога, майката(най-близкия) е най-активна в неговото проявление. 
Вследствие на това с развитието на възрастта това ще има значение за него-
вата активност в работата, активност в обществения живот, саморазвитие и 
самоусъвършенстване.

Фактори, които обуславят самоизявата на детето и бяха анализирани 
след наблюдението и направените анкети на различни възрастовиетапи, това 
са – играта, ученето, общуване и професионалнаподготовка.
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ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАФИКА 

Валери Христов Чакалов, Румен Кръстев Богданов

DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN TEACHING GRAPHIC ART

Valeri Hristov Chakalov, Rumen Krastev Bogdanov

ABSTRACT: Today, the visualization of any idea is generated by digital technology. 
They became an integral part of the everyday life and our professional work. Of course, 
they have a huge impact on cognition and education. Our educational system is devel-
oped to create new educational programs and platforms in response to the high expec-
tations of young people in training in Fine Arts. The theme of this study was caused by 
increasingly complete immersion of digital technologies in the visual arts in the case of 
teaching composition at the chart.

KEYWORDS: Graphics, digital technologies, theory, practice, workshop, contemporary, 
creative, student.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-140/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Днесвизуализациятанакаквато и да е идея сегенерирачрездигиталните-
технологии. Те станаха неразделна част от ежедневието и професионалната 
ни работа. Разбира се, те оказват огромно влияние и върху познавателната 
дейност и образователния процес. Образователната ни система се развива, 
създават се нови учебни програми и платформи в отговор на високите очак-
вания на младите хора в обучението по изобразителни изкуства. Темата на 
настоящото изследване е предизвикана от все по-пълното навлизане на диги-
талните технологии във изобразителните изкуства и в случая в обучениетопо 
композиция в графиката.

В творческия процес инструментариумът на художника е богат и нес-
тандартен. Той включва популярните моливи, креди, четки с разнообразни 
върхове, игли, шабери, валячета, шпатули с гладки или назъбени ръбове и 
много други. Разбира се, в този процес идеята е важната и водеща в създава-
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нето на художествената творба. От първия щрих до появата на графичното 
изображение върху памучния лист хартия студентът преминава през десетки 
процеси и манипулации, за да стигне до очаквания резултат. Самият техноло-
гичен процес е сложен и мотивацията трябва да е висока, за да се постигне ка-
чествено изображение. Студентите все още нямат натрупания опит и ресурс, 
за да преодолеят този дълъг технологичен дискомфорт. Днес технологиите 
добавят нови възможности към инструментариума на съвременния худож-
ник. Този текст изследва възможностите за композиционни трансформации 
и вариантина базата на готовата рисунка с помощта на дигиталните техно-
логии. Какво е мястото имв композирането и извеждането на рисунката до 
момент на завършено визуално решение, готово за подготовка в материал?

Съвременните графични редактори притежават достатъчно мощ-
ни и удобни за усвояване опции за работа с изображения. Професионали-
стите прилагат възможностите на популярния редактор на растерна гра-
фика Photoshop, както и неговите „олекотени“ версии Photoshop Elements, 
PaintShop Pro или Photo-Impact. В същото време могат да се използват напъл-
но безплатни програми, които спомагат да се изпълнят задачите, поставени 
на обучаващите се по дисциплината композиция в графиката. GIMP и Paintса 
програми, които имат солидно количество инструменти за художествена об-
работка на изображения. Това са графичниредактори, коитопредлагатмного-
отопциитенапрофесионалнитепродуктис мощен и лесен за употреба софтуер 
за редактиране на изображения. Програмите поддържат различни графични 
стилове и позволяват използването на ефекти при обработката на изобра-
жението: промяна на осветеността и контраста, яркост, промяна на цвета и 
наситеността, както и изрязване, завъртане, преоразмеряване и много други. 
Разполагат с богат набор от инструменти за обработка на изображенията и се 
отличават с бързодействие и интуитивен интерфейс. Приложенията са под-
ходящи за използване както от начинаещи, така и от напреднали студенти. 
Технологиитепредоставятресурси в пространство, в коетостудентитеформи-
ратсвоите виртуални композиции. Имат възможност да създават съдържа-
ние от комбинация на реални и виртуални изображения чрез цифрова ин-
тервенция. По-често принципът на създаване на такива изображения минава 
през вкарването на оригинал с помощта на скенер или дигитално устройство 
(дигитален фотоапарат) в компютъра, който се обработва с помощта на гра-
фичните редактори. Скоростта и интерактивните взаимодействия при обра-
ботката на виртуалната композиция развиват умения в опитите за трансфор-
мация върху първоначалната рисунка-проект. Това е процесна по-бързо раз-
виване на въображение, достигане на решения, споделяне наресурси, мнения 
и идеи.

Експерименталната работа със студентите изгражда многообразие от 
графични композиции, постигнати с помощта на софтуерен продукт, чрез 
колажираните и обработени първоначални графични рисунки и ескизи – от 
малкоформатните графични форми до големите принтове. Взаимодействието 
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с дигиталните технологии развива у студентите визуален стил на възприема-
не. Например използването на инструмент за контраст спомага на студентите 
за изграждане на усет към по-чиста графична стилистика. По този начин те 
реагират по-добре и по-бързо на визуалната среда. Изследва се взаимовръз-
ката на цифровите технологии и влиянието им в създаването на нови методи 
на композиране в графиката. Тези методи и средства се прилагат с помощта 
на специализирани програми, наречени графични редактори. Те притежават 
набор от инструменти за рисуване, реализиращи замисъла на автора и худо-
жествените образи, които той е създал в своята творческа фантазия.

Използването на тези програми в лекциите и практическите упражне-
ния позволява на студентите да експериментират и развиват своето въобра-
жение в изграждането на графична композиция. Неизбежната връзка на но-
вите технологии и тяхното приложение, като част от новата визуална култу-
ра, естествено навлязла като естетическа и културна потребност на младите 
хора, налага логично приложението на новите технологии. Този опит със сту-
дентите позволява да се усъвършенстват стари и появяват съвършено нови 
методи и условия за реализация на графични проекти. Той също очертава 
тенденциите в развитието на композиционните похвати в съвременната гра-
фика и търсенето на нестандартни, сложни и многопластови композицион-
ни решения и варианти, както и демонстрира възможностите да се разширят 
границите на асоциативното мислене.

Настоящето изследване е поглед към образователната проблематика в 
обучението по композиция в графиката, като съчетава творчески, техноло-
гичнии други аспекти и изследователски методи. Този експеримент разглежда 
методите и средствата свързани със създаването, преобразуването и възпро-
извеждането на учебни задачи по графика.

Новото поколение се адаптира към технологиите с обоснована леко-
та. Програмите са интуитивни и студентите бързо откриват техните богати 
възможности. Придобитият опит и получените резултати от тази съвместна 
експериментална творческа работа със студентите предполага разработване-
то на нова методология за обучение по графика, като се опише структурата, 
целите и се приложи в учебния процес.

Трябва обаче да се има предвид, че сами по себе си, дигиталните техно-
логии в системата на висшето образованиене са генератор на творчество, те 
са просто един удобен инструмент в обучението, който би имал успех само 
ако се съчетае с адекватни творчески качества на студентите. 

Дигиталните технологии в обучението по графика 
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ABSTRACT: Teaching a music teacher is a complex of forms, methods and means that 
are not directed at specific areas and form the personality of the musician-educator in 
its entirety. One important conceptual change related to the renovation of the content of 
education, with updating and modernizing it competence approach is placed alongside 
personal self-determination and realization. Pedagogical competence of the teacher of 
music can be described as functional readiness for solving a wide range of musical and 
pedagogical problems on the basis of integrated psycho-pedagogical and music theory 
knowledge, along with the subjective experience of specific professional activity, taking 
account of professional self-determination and self-actualization. Effective form of mu-
sical and pedagogical competences is carried out based on interdisciplinary coordina-
tion in teaching subjects that help the acquisition and consolidation of knowledge and 
skills for analyzing and teaching music phenomena in analytical and theoretical and 
practical-executive plan. The integral nature in obtaining knowledge about music is dic-
tated by the integral nature of the music itself, as an organization and expression; as a 
unity of form and content; as a process running in time for its development and change; 
as a complex of means of expression, acting individually and in unity.
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Една от важните концептуални промени, свързани с обновяването на 

съдържанието на образованието, с актуализацията и модернизацията му е 
компетентностният подход, поставен редом до личностното самоопределе-
ние и реализация. Според Европейската квалификационна рамка за учене 
през целия живот „компетентността“ се определя като доказана способност 
за използване на знания, умения и навици от личностите в учебни, профе-
сионални или житейски ситуации. [4: 157] Компетентностният подход поста-
вя акцент не на сумата усвоена информация, а способността на човек да я 
използва в определени ситуации. Компетентността е мярката за участие на 
човек в определена дейност.

И. Шварц определя пет основни професионално-педагогическати ком-
петентности: 

– специална и професионална компетентност в областта на препода-
ваната дисциплина

– методическа
– социално-психологическа
– диференциално-психологическа
– възможност за самооценка
Компетентностите, необходими за музикално-педагогическа дейност, 

той нарича специални и ги конкретизира: 
– аксиологическа – осъзнаване на индивидуалността(ценността) на 

човешката личност, осъзнаване на музикалното образование като 
процес на усвояване на социално-културни ценности с общочовеш-
ки и хуманистични функции

– предметно-информационна – наличие на теоретични и практичес-
ки знания и умения, на основните направления и переспективи в 
професионалната област, възможност за ефективно претрансфор-
миране на информацията, изхождайки от целесъобразността на из-
ползването ѝ

– методико-технологична – реализация на педагогическа дейност с ак-
цент върху творческата природа на обучението по музика и специ-
фиката на дисциплината; използване на разнообразни методи, начи-
ни и средства [5: 240]

Личността на педагога – музикант в съвременното образовании се въз-
приема като носител на културата и неин творец, с изградена система от инте-
лектуални, волеви, емоционални и оценъчни качества. В тази връзка неговата 
професионална подготовка изисква многопосочност, постепенно усложнява-
не на образователните и развиващи задачи (двигателни, слухови, емоционал-
ни, композиционни, логико-аналитични), постоянно самоусъвършенстване 
и саморазвитие, съчетаване на широко културния подход и изпълнителска-
та многопосочност, високо ниво на психолого-педагогическата и музико-
ведческа подготовка. На основата на теоретичния анализ на съвременните 
концепции Ян. Рускова определя педaгогическата компетентност на учителя 
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по музика като функционална готовност за решаване на широк кръг от му-
зикално-педагогически проблеми на основата на интегрирани психолого-пе-
дагогически и музикално-теоретични знания, заедно със субектния опит за 
специфична професионална дейност, при отчитане на процесите на профе-
сионално самоопределение и самоактуализация. Тя подчертава интегралната 
характеристика на подготовката за изпълнение на професионалната дейност 
„учител по музика“. [3: 171] Обучението на музикалния педагог е комплекс 
от форми, методи и средства, които са насочени не към отделни направле-
ния, а към формиране личността на музиканта–педагог в неговата цялост. Н. 
Николов разглежда интегралния подход като стратегия за осъществяване на 
целта на образователната дейост; като средство за установяване на диалек-
тическо единство на двете форми на дейността – мисловна и практическа в 
педагогическия процес; като средство за синтезиране на знанията на учащите 
се в качества на личността, способна да ги реализира и трансформира според 
обстоятелствата. [2: 238] 

Ефективното формиране на музикално-педагогическите компетент-
ности се осъществява на базата на междупредметното съгласуване в препо-
даването на учебни дисциплини, които способстват придобиването и зат-
върждаването на знания и умения за анализиране и преподаване на музикал-
ните явления в аналитично-теоретичен и практическо-изпълнителски план. 
Технологията следва основните положения на теорията за непрекъснатото 
образование-принципите за приемственост, етапност, интегративност; орга-
ническа връзка между съдържанието на дидактическата, психологическата, 
методологическата и методическата подготовка и комплексно използване на 
методи и форми. Както и мотивационен, диференциран, личностно ориенти-
ран подход при формирането на професионални музикално-педагогически 
компетентности. В процеса на музикалното образование всичките му форми 
и дейности имат основополагащо значение.

Съдържанието на музикално-педагогическото образование и профе-
сионалната подго- товка на учителя по музика е фундамент за формиране на 
специалните професионални и личностни компетентности. То се реализира 
на базата на съвкупност от дисциплини, включени в обучението на бъдещите 
учители по музика – история и теория на музиката, музикална психология, 
хармония, музикален анализ, методика на музикалното обучение; инстру-
ментална, вокална и диригентско-хорова подготовка. Всяка една и участие-
то в нея издига степента на музикално-действената активност и нивото на 
познание за музикалното изкуство, повишава художествено-творческите 
способности и знания – музикално-културологични, музикално-теоретични, 
изпълнителски, способстващи убедителното разкриване на музикалните об-
рази, средствата на музикалната изразност и музикалния език. В обучението 
си бъдещите учители по музика при изучаването на отделни области на му-
зикалното изкуство (музикалните дисциплини), получават знания за музи-
калните явления и процеси като органични части на цялостното опознаване 
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на музиката като изкуство и начините за взаимодействие с нея. Интегралната 
същност при получаване на знанията за музиката е продиктувана от инте-
гралната същност на самата музика: като организация и начин на изразяване; 
като единство на форма и съдържание; като процес, протичащ във времето 
със свое развитие и промяна; като комплекс от изразни средства, действащи 
поотделно и в единство. Холопов казва, че „цялото“ не може да се опознае 
без познаване на частите, а знанието за тях поотделно води до разбиране за 
единството на „цялото“[6].

Спецификата на обучението в общообразователното училище се про-
ектира в интег- ралното наименование на дисциплината „Музика“, обединя-
ваща: изпълнение, възприемане, импровизиране, теоретични и исторически 
знания. В часа по музика се осъществяват специфични педагогически взаи-
модействия между основните музикални способности и основните музикал-
ни дейности. В резултат се осъществява комплексно въздействие върху съз-
нанието на учениците. Учителят по музика в своята професия е: музикант–
изпълнител (певец, инструменталист, акомпанятор), диригент, фолклорист, 
музиколог–теоретик, творец и импровизатор, учител по солфеж, музикален 
психолог–диагностик, като се модифицира съобразно интегралната същност 
на урочната дейност по музика. Това налага развиване на една от най-важни-
те способности за интегративната дейност – способността за трансфер (пре-
носимост) на знанията от една област на музикалното познание към друга. В 
структурата на учебните предмети, при подготовката на учителя по музика, 
знанията и дейностите трябва да са с висока практико-приложна стойност 
и с висока степен на преносимост. Б. Караиванова подчертава, че връзки-
те, които се прокарват между музикално-теоретичните и музикално-прак-
тическите дисциплини, са бинарни. Всяка от тях има за задача да формира 
и развие определени знания, умения и способности, които са в сферата на 
собствената ѝ логика и предмет, като интегрира натрупаното до момента и 
надстроява върху него ново, още по-задълбочено знание. Взаимодействието 
на дисциплините се проявява в едно спираловидно увеличаване и задълбо-
чаване на знанието за музиката: теоретичните знания са база за разбиране и 
интерпретиране на музиката, а от там и на музикалната практика. А възпри-
етото, осмисленото знание в хода на реализацията на музикално-практиче-
ските дисциплини поставя нови въпроси за изясняване към теорията. Така 
прекият музикално-практически опит на студента се обогатява и трансфор-
мира в теоретично знание, след което отново се прехвърля в практическото 
поле. Теорията подпомага практическата дейност – в композиционен, ин-
терпретационен или терминологичен план, а чрез музикално-практически-
те дисциплини се затвърждават и дообогатяват теоретичните знания. [1: 16] 
Стриктното и коректно отношение на преподавателите по музикални дисци-
плини към употребата на понятийния апарат е едно от необходимите условия 
обучаемите да осмислят универсалността на понятията в сферата на музи-
калното изкуство, независимо от конкретната, специфичната област, в коя-
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то те се изучават. Ефективността на междупредметните връзки в значителна 
степен се определя от характера на учебното съдържание, от неговата ин-
тегративна насоченост на вътрешнопредметно равнище. Синхронизирането 
на обучението по различните музикални дисциплини е условие, което благо-
приятства многоаспектното обхващане и доизясняване на даден художествен 
обект –подготовката на музикалните произведения в часовете по музикален 
инструмент, задължително пиано, дирижиране, вокална постановка и др. му-
зикално-изпълнителски дисциплини да съответстват на теми от лекционния 
курс (избор на композитор, на музикален жанр или стил, на музикална епоха 
и т. н.). Целенасоченото вникване в жанра, музикалната форма, интонация-
та, хоризонталната и вертикална организация на музикалния материал, ри-
тъма, колорита и пр. са тясно свързани с изпълнителските задачи както от 
художествено, така и от техническо естество. Интерпретирането на творбите 
преминава през оценъчната призма на теоретичното осветяване на музикал-
ните процеси и явления. При такава организация на обучението във възпри-
емането и усвояването на знанието участват много повече анализатори, тъй 
като изучаваното явление се свързва с неговото реално съществуване в зву-
ковото пространство, обогатено от двигателните усещания. В хода на тяхното 
приложение знанията се доосмислят, затвърждават, задълбочават, придоби-
ват функционалност и трайност. Добрата координация при преподаването 
на музикално-теоретичните и музикално-изпълнителските дисциплини, на 
бъдещите учители по музика, ще помогне те да изградят необходимите им 
професионални компетентности. Те ще им позволят да: 

– Прилагат и осъществяват трансфер на получените знания при раз-
лични музикално-педагогически ситуации; 

– Анализират, мотивират и оценяват собствената си работа и предла-
гат многовариантни решения

– Осъзнават мястото на учителя в учебния процес за приобщаване на 
децата и учениците към богатството на музикалното изкуство и за 
създаване на отношение към него; 

– Извършват оценяване на музикалните възможности на учениците, 
обработват и анализират резултатите от извършения контрол

– Владеят музикален инструмент на ниво, осигуряващо добра демон-
страция и убедителна удожествена интерпретация на музи-калните 
творби от учебните програми

– Поднасят по интересен и достъпен начин музикалната информация 
и терминология.

Формирането на професионалните компетентности у музикалния пе-
дагог чрез музикално-теоретичните и музикално-изпълнителските дисци-
плини способства за пълноценното им общуване с музикалното изкуство 
чрез обобщаване на натрупаните музикално-теоретични познания и практи-
чески умения, а в по-далечен план – изгражда такъв подход към явленията на 
музикалната култура в цялост.

Ваня М. Джамбазова
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ТЕХНОЛОГИЧНАТА ПОДГОТОВКА  
НА 6-7-ГОДИШНИ ДЕЦА 

Васил Василев

TECHNOLOGY TRAINING OF CHILDREN 6-7 AGE OLD

Vasil Iv. Vasilev

ABSTRACT: Technological training in preschoolers is associated with reproducing pro-
cess support. Summarizing the ideas of objects from the environment contributes to the 
release of the visual support and to transition to the so called „Pure“ reproduction. The 
accumulation of knowledge, skills and competencies in the design activity is evidence of 
the extent of forming technical preparation of pre-school children.

KEYWORDS: constructive technical, technological training.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Технологичната подготовка включва технологично възпитание и обу-
чение, което е техническо, технологично или трудово, в зависимост от харак-
тера на дейността, която изпълняват децата в конструктивно-техническата 
дейност.

Конструктивно-техническата дейност може да се разглежда в два ас-
пекта: първият е свързан с осъществяването на конструктивно-техническата 
дейност в социалната практика (насочена към създаване, построяване, из-
граждане на нови обекти и предмети с определени функционални характе-
ристики) и вторият с осъществяването на тази дейност с учебни цели – „да 
се формира положително отношение, потребност и готовност за съзнателно 
упражняване на съответния вид труд“ [6: 254].

В последните програми за възпитанието на децата от предучилищна въз-
раст конструктивно-техническата дейност се свързва с някои немско-езични 
конструкции в методиката и най-вече с израза „Formen, bauen und basteln“. В 
превод на български тези глаголи означават „създавам“, „изграждам“, „строя“, 
„правя с определена форма“. Така дефинирана конструктивно-техническата 
дейност на децата се определя като специфична техническа дейност.
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Конструирането в периода на детството е фокус от опит, познание, 

творчество – минало, сегашно и бъдеще, преплетено в индивидуалния стил 
на развитие на детето. Възприемането на тази изходна постановка определя 
и многообразието от концепции (Л. А. Венгер, Д. Г. Пирьов, Н. Н. Поддяков, 
Е. Русинова, Т. Делчева, М. Каменова, А. Н. Давидчук, Р. Парамонова, Сеймур 
Пейпърт, Жан Пиаже, М. Монтесори; А. Н. Давидчук; М. Каменова, Т. Дел-
чева, Р. Паскалева, В. Н. Нечаева, З. В. Лищван, Роберт Фулгум, Петер Смит, 
Нина Бюлов, Х. П. Суинкелс-Куилаарс, Ж. М. Вайзер, Дженис Джонсън; В. И. 
Логинова; В. Нечаева; Н. Н. Поддяков; Е. Русинова, М. Баева, Л. Малинова; 
Н. Божков, В. Георгиева, М. Кавданска; Д. Джонсън, Х. Тарднер, Л. Ласло, К. 
Баирстов, К. Фреденс, Петер Цвик, Алън Анов) за осъществяване на техноло-
гичната подготовка на децата от предучилищна възраст в детската градина.

В педагогиката и психологията детското конструиране е представено в 
различни концепции и анализирано от множество гледни точки. То има зна-
чимост на средство, на форма, на водещ принцип, метод, подход и пр., в зави-
симост от гледните точки и позиции на педагозите, а също и от желанията и 
личния опит на децата.

Основни форми на дейността на децата по техническо конструиране 
и моделиране, като в нея за основен признак е използван характерът на дей-
ността на детето в зависимост от начина на поставяне на задачата и начина на 
онагледяване на процеса, са: 

• конструиране и моделиране по образец; 
• конструиране и моделиране по предоставена техническа докумен-

тация; 
• конструиране и моделиране по словесно описание; 
• конструиране и моделиране по тема; 
• конструиране и моделиране по зададени условия; 
• конструиране и моделиране без предварително дадена информация 

и ограничения.
Овладяването на тези основни форми на конструктивно-техническа-

та дейност в педагогическото взаимодействие дава възможност на детето „да 
овладее някои съществени и достатъчни белези и свойства на материалните 
системи, конструирани от възрастния, … активно да участва в самостоятел-
ни и познавателни действия и процедури, стимулирани от педагога“ [8: 191], 
способства за повишаване степента на развитие на технологичната подготов-
ка на децата от предучилищна възраст.

Целта на педагогическото проучване е да се установи степента на фор-
миране на технологична подготовка на 6–7-годишни деца, като резултат от 
участието им в конструктивно-технически и битови дейности.

За оценяване технологична подготовка, резултат от обучението по об-
разователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“ в 
подготвителна група имат значение следните показатели.

Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца 
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Таблица 1. Критерий и показатели за оценяване резултатите от изследването

Критерий Показатели
Овладяване 
формите на 
дейността

1.  Конструиране и моделиране по образец 
2.  Конструиране и моделиране по предоставена техническа 

документация
3.  Конструиране и моделиране по словесно описание.
4.  Конструиране и моделиране с определяне само на обекта 

или темата.
5.  Конструиране и моделиране по зададени условия
6.  Конструиране и моделиране без предварително 

даденаинформация и ограничения

Дидактическите тестове, изграждащи системата на методиката за ди-
агностика на знанията и уменията за изпълнение на трудова задача, според 
съдържанието си са тестове за постижение, а като отделни структурни еле-
менти изграждат тестова система, т. н. тест стълбица. Използвануят в експе-
рименталната работа тест стълбица е последователна комбинация от тестове 
на различни нива на усвояване на учебна информация, като всяка задача е с 
по-висока трудност от предходната. Всеки отделен тест, включен в тестовата 
система за диагностика на технологичната подготовка според равнището на 
овладяване формите на дейността, се характеризира по следния начин: 

Тест 1. Конструиране и моделиране по образец. Дидактически тест за 
отчитане равнище на знанията и уменията за конструиране и моделиране по 
образец на познат обект. Децата решават техническа задача за конструиране 
и моделиране по образец на познат обект от деца на 6–7 години.

Тест 2. Конструиране и моделиране по предоставена техническа доку-
ментация. Дидактически тест за отчитане на равнище на знанията и умения-
та за конструиране и моделиране по предоставена техническа документация 
на познат обект. Техническата задача е за конструиране и моделиране по пре-
доставена техническа документация на познат на деца на 6–7 години обект.

Тест 3. Конструиране и моделиране по словесно описание. Дидактиче-
ски тест за отчитане на равнището на знанията и уменията за конструиране 
и моделиране по словесно описание на познат обект с техническа задача за 
конструиране и моделиране по словесно описание на познат обект от деца на 
6–7 години.

Тест 4. Конструиране и моделиране с определяне само на обекта или 
темата. Дидактически тест за отчитане на равнище на знанията и уменията 
за конструиране и моделиране с определяне само на обекта или темата, а тех-
ническата задача е конструиране и моделиране с определяне само на познат 
обект или тема от деца на 6–7 години.

Тест 5. Конструиране и моделиране по зададени условия. Дидактиче-
ски тест за отчитане на равнището на знанията и уменията за конструиране 

Васил Василев
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и моделиране по зададени условия на познат обект. Техническата задача на 
6–7-годишните деца е за конструиране и моделиране с определяне само на 
конкретни условия.

Тест 6. Конструиране и моделиране без предварително дадена инфор-
мация и ограничения. Дидактически тест за отчитане на равнището на зна-
нията и уменията за конструиране и моделиране без предварително дадена 
информация и ограничения. Техническата задача е конструиране и модели-
ране по собствен замисъл.

Тестовете бяха реализирани в условията на възпитателно-образова-
телното взаимодействие с децата, съобразно задачите на Програмна система 
„Ръка за ръка“ и учебни материали на издателство „Просвета“.

Обобщеното представяне на получените резултати са представени в 
Таблица 2 и Диаграма1.

Таблица 2. Равнище на технологична подготовка  
по критерий Овладяване формите на дейността

КРИТЕРИЙ 
Овладяване формите на дейността

Степен  
на технологична подготовка 

Ниска 
степен

Средна 
степен

Висока 
степен

ПОКАЗАТЕЛИ

1. Конструиране и моделиране  
по образец

4,54% 22,73% 72,73%

2. Конструиране и моделиране 
по предоставена техническа 
документация

16,64% 40,91% 45,45%

3. Конструиране и моделиране  
по словесно описание

9,09% 31,82% 59,09%

4. Конструиране и моделиране с 
определяне само на обекта или темата

4,55% 59,09% 36,36%

5. Конструиране и моделиране  
по зададени условия

22,73% 36,36% 40,91%

6. Конструиране и моделиране  
без предварително дадена 
информация и ограничения

13,64% 22,73% 63,63%

Добрите резултати при конструиране и моделиране по образец се дъл-
жат преди всичко на факта, че в предучилищна възраст тази форма на дейност 
е най-прилагана. Тя е най-достъпна и чрез показа и обясненията на учителя у 
децата се създава модел за обследване и пресъздаване на технически обекти. 

Технологичната подготовка на 6-7-годишни деца 
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За да се създадат още по-добри условия за възприемане на конструктивните 
и технологични характеристики на изделието, което е гарант за по-пълно и 
цялосно изграждане у детето образ на дейността, някои по-сложни движения 
могат да бъдат повторени или допълнително онагледени. Нагледният образец 
и конкретните указания за начините на неговото пресъздаване улесняват де-
цата в изпълнението на поставените конструктивни задачи.

Постиженията с „висока степен“ по втори показател – 10 деца или 
45,45% доказват, че тази форма на дейност е достъпна и приложима в пре-
дучилищна възраст, но трябва да бъде прилагана още от малките групи и съ-
ответно степенувана по трудност – от разчитане до създаване на техническа 
документация. Затрудненията произтичат от от обстоятелството, че вместо 
действителният модел или изделие, служещ за образец, на децата се предлагат 
негов графичен заместител – техническа рисунка, скица, схема.

Диаграма 7. Показатели в % – ниско, средно и високо

При „Конструиране и моделиране по словесно описание“ отсъствието 
на образец на обекта, както и каквато и да е документация за него, налага 
да се решават много по-сложни задачи в сравнение с тези при първите две 
форми. Постигнатите много добри резултати на 10 от децата са показател за 
по-големи способности за запаметяване на дадените в началото разяснения. 
Затрудненията при останалите се дължи на факта, че не разполагат непре-
къснато с нагледна информация. Тази форма на конструктивно-техническата 
дейност дава възможност на децата в някои случаи да проявят свои творче-
ски виждания, тъй като словесното описание може да провокира у тях твор-
ческо въображение.

Конструиране и моделиране по тема (Тест 4) дава много по-голяма сво-
бода за самостоятелен избор на конструкцията и начина на изграждане на са-
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мия обект. Въпреки сложността на тази форма на конструктивно-техническа 
дейност няма несправили се деца.

При провеждане на Тест 5 по-голяма част от децата изпитаха затруд-
нения. В процентно отношение това е формата на дейността, при която се 
получиха най-ниски резултати. Несправилите се деца на 6–7 години са 5 или 
22,73% от общия брой изследвани. Само 9 деца успешно се справиха с поста-
вената задача. Нашето обяснение на наблюдаваното явление е, че сложността 
на определяне, разбиране и спазване на релациите функция – конструкция; 
ергонометрични съответствености; материали и техники за обработване и т. 
н. са възпрепятствали получаването на по-добри резултати.

Не са се справили 3 деца с поставената задача – Тест 6. У тези деца няма 
изградени умения за пресъздаване на образи в съответствие с нов мотив, за-
дача или идея. Те манипулираха с материала, но не проявиха инициатива при 
планирането и организирането на дейността. По-голяма част от групата – 14 
деца, демонстрираха в процеса на поставяне на целта, планирането, органи-
зирането на материалната среда и реализирането, както и на диагностиката и 
контрола над готовото изделие, използване на вече усвоени знания. Те опери-
раха с репродуктивни образи в нови съчетания, проявиха пробно-търсещи и 
специализирани изпълнителски действия.

Анализът на получените резултати насочва към следните изводи: 
• Технологичната подготовка в предучилищна възраст е свързана с 

възпроизвеждащия процес по опора (нагледна – образец, модел или 
словесна – описателна тема), който бавно се преобразува във възпро-
извеждащ без опора, т. е. в чист продуктивно-творчески.

• Обобщаването на представите за предметите от заобикалящата сре-
да спомага за освобождаване от нагледната опора и към преминаване 
към т. нар. „чисто“ възпроизвеждане.

• Натрупването на знания и умения, формирането на поведенческа 
(технологичност на действията) и емоционална (изградени отноше-
ния и поведенчески нагласи) готовност за творческа дейност в об-
ластта на техниката е доказателство за технологичната подготовка на 
децата в предучилищна възраст.
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Изследването е финансирано по проект № РД–08-141/ 08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Възпитателната практика в българското училище през различни пери-
оди от неговото съществуване се основава предимно на наказанието. Споме-
ните на ученици от килийното, а и от новобългарското училище през Въз-
раждането изобилстват с примери на грубо, жестоко отношение към прови-
нили се ученици. И след Освобождението наказанието остава основен метод 
на възпитание. Поощрението като метод, прилаган по отношение на отличи-
ли се с желателно поведение и отлични постижения ученици, е по-рядко сре-
щано. Настоящото изследване има за цел да установи тенденциите в неговото 
развитие в нормативната уредба и възпитателната практика през Възражда-
нето и Новото време.

Първите нормативни документи относно българското училище въз-
никват през 30-те години на ХIХ век. През следващите десетилетия много 
училища се изграждат върху нормативни основи. Повечето документи оп-
ределят задълженията на свързаните с училището лица (предимно ученици, 
учители, училищни настоятели) и наказанията за тяхното неизпълнение. Ма-
лък брой посочват поощрения, обикновено за учениците. Напр. в „Кратки-
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те закони за длъжностите на учителите и учениците“ в Цариградското бъл-
гарско училище от 1864 г. пише, че учениците, които се представят добре на 
изпитите, се награждават с похвала и различни книги [Кратки закони 1864: 
76–77]. Методическите ръководства за взаимното училище също имат нор-
мативен характер. В „Изложение Предания на Габровското Взаимно-учител-
но училище“, съставено от Неофит Рилски, е отбелязано, че на „благочинни-
те“ ученици за награда всекидневно се раздават „билети“ [Изложения 2006: 
404]. Сава Доброплодни посочва във „Водител за взаимните училища“ като 
средства за поощрение т. нар. „малка“ и „голяма таблица на честта“. В малката 
таблица се вписват имената на учениците, които в продължение на 3 месеца 
са получили най-много „мъзди“, а в голямата – които са останали записани в 
малката таблица 6 месеца [Водител 1852: 66].

В някои от спомените на ученици във взаимното училище също се 
съдържат сведения за наградите, с които са поощрявани. Такива са т. нар. 
„мъзди“ или „билети“ (кръгчета от тенекия с една, две и повече звездици; 
картончета, облепени с цветна хартия; картончета с печат на учителя и др.), 
с които може да се откупват наказанията. Й. Груев, ученик на Неофит Рил-
ски в Копривщенското училище, описва „билетите“ като „малки търкалца, 
отсечени от жълта тенекия във вид на монета и по тях набити една, две и по-
вече звездици, с които се означаваше стойността им“. Учителят раздава тези 
билети за награда на главните и второстепенните показватели, на прилежни 
и отлични по поведение ученици, както и като подарък на ония, които му 
носят различни дарове като кравай, млин, кокошка и др. „Билетите вършеха 
голяма работа като откуп от наказание – спомня си Груев – затова и всички 
ученици се надпреварваха кой повече да спечели било с прилежание и добро 
поведение, било с приноси на учителя. Това ламтене за обогатяване с билети 
довеждаше някои до изкушение да си правят сами билети; фалшификатори-
те, когато се уловеха, теглеха строго наказание“ [Груев 1896: 693–694].

Както става ясно, правото за откупуване на наказанията има демора-
лизиращ ефект. То изгражда алюзия с практиката на католическата църква 
през Средновековието да опрощава греховете на ония, които си купуват ин-
дулгенции с дарения на църквата. Чрез наградите се стимулират не само от-
личилите се с желателно поведение и учебни постижения ученици, а и такива 
със съмнителни морални качества. Освен това представянето на отличилите 
се ученици за награда и наказание от техни съученици, помощници на учите-
ля, създава предпоставки за субективизъм. Йоаким Груев разказва за тяхната 
злоупотреба с власт: „Показвателите, надзирателите, дверниците много пъти 
несправедливо записваха и срещу подарък от няколко билета отписваха не-
мирници, закъснели и пр. Уловените в такъво злоупотребение главни показ-
ватели, надзиратели и дверници строго се наказваха“ [Груев 1906: 153].

От правилника на Тетевенското училище може да се съди за стойността 
на билетите като откуп за наказание. В него пише, че „кой попържа (псува) 
някого или се присмива някому, да изяде по задника 8 пръчки или да даде 10 
билета джереме“; „ако някой от главните … зема рушвет, за да го не вписва 
или записва някого за правдина, да му се ударят 9 или да даде 12 билета“ [по 
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Филипова 2000: 30]. Следователно наказание от 1 пръчка се откупва с повече 
от 1 билет.

Други награди във взаимното училище са т. нар. „кавалерии“ – облепе-
ни с лъскава хартия кръгове или правоъгълници от мукава с различни надпи-
си – „прилежателен“, „внимателен“, „благочинен“, „смирен“, „благопокорен“ и 
др. Те са вързани с разноцветни кордели за окачване на врата [Груев 1896: 689; 
Блъсков 1895: 428]. Йоаким Груев си спомня, че такива отличителни знаци се 
раздават всекидневно на отличните ученици по четене и писане [Груев 1896: 
692]. В някои училища тези награди се дават веднъж седмично. Илия Блъсков 
разказва, че учителят Стефан Изворски е раздавал кавалерии всяка събота на 
отличилите се по успех ученици. Тези отличителни знаци (понякога повече 
от 1) се окачват на врата на ученика и така той отива до дома си. В понедел-
ник кавалериите се прибират, за да се раздадат отново в събота. „Така – пише 
Блъсков – […] съботните дни бяха дни тържествени за добрите ученици, дни 
за съревнование на небрежливите и безчинните и дни утешителни за роди-
теля и учителя. Дори сега ученикът захвана да се чувствува, като да излиза от 
безсловесната животинска сфера и влиза в друг нов живот“ [по Джумалиев 
1962: 144–145]. С поставянето на отличителния знак на гърдите на награде-
ния и преминаването с него през селището се цели да се посочи образецът за 
подражание. Кавалерията се дава както за поощрение на наградения ученик, 
така и за пример на останалите. Илия Р. Блъсков си спомня, че, окачвайки ка-
валерия на гърдите на негов съученик, учителят Рашко Блъсков казва: „за да 
взема всеки пример и да бъде като тебе добър, смирен и да гледат всички на 
тебе като на един бъдещ полезен селянин“ [Блъсков 1985: 433].

Похвалата като техника за поощрение също се прилага в практиката 
на взаимното училище. Елена Златарева разказва за Шуменското училище: 
„По едно време наченаха да водят по-възрастните и по-силните от нас (около 
15 ученички) при момчетата на преподаване. И като ни изпитваха, помня, че 
ние си знаехме винаги урока и нам захваляха повече, отколкото на момчетата. 
Само на едно от момчетата захваляха най-много и го показваха за пример на 
другите…“ [Тодоров 1979: 504].

Освен всекидневните и седмичните, се раздават и годишни награди. 
Това става обикновено по време на публичните годишни изпити. На тях при-
състват не само учениците, а и родителите, училищните настоятели, пред-
ставители на местната власт. След приключване на изпитите, отличилите се 
ученици се награждават, напр. „с похвали и с нови книжки“ [Христоматия 
1963: 135].

В класните училища през Възраждането отличилите се ученици също 
се поощряват с награди – обикновено книги. Понякога като награда на учи-
телите и учениците се дават и пари [Унджиева 1990: 58]. Коста Михайлов, 
ученик в Софийското мъжко училище, разказва: „На учениците раздадоха за 
прилежния успех и отличното поведение не само свидетелствата, но ги на-
дариха с по една историческа книжка от Юри Венелин и по 1/2 бяло меджие 
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подарък, от пашите, които бяха подарили 5000 гроша“ [по Унджиева 1990: 63]. 
В Калоферското училище училищните настоятели стимулират „трудолюбиви 
и способни бедни ученици“ с пари, дрехи и учебници [Доросиев 1925: 28].

След Освобождението някои от тези поощрения отпадат от норматив-
ната уредба и възпитателната практика, а други се запазват. В нормативните 
документи на Княжество България поощрения за учениците не са посочени, 
а в Източна Румелия традицията за стимулиране на учениците с различни 
„средства за поощрение“ е продължена. Във Вътрешния правилник за начал-
ните училища [Вътрешний 1881] като такива са определени: 

• добра забележка; 
• похвала; 
• награда на годишните изпити (чл. 84).
Чрез тези вербални и материални средства се демонстрира одобрение 

на желателното поведение. Целта е да се стимулират учениците, които демон-
стрират такова поведение, и да се провокира стремеж към положителна про-
мяна у другите ученици, за да заслужат одобрение.

Вътрешният правилник на областните реални гимназии [Вътрешен 
правилник 1882] също посочва „средства за поощрение“: 

• похвала от преподавателя или от управителя пред класа или пред 
„събрани класове“; 

• добри бележки за прилежание и поведение; 
• награди от книги и други учебни пособия.
Наградите са първостепенни – за ученици с отличен успех по всички 

предмети (тогава отличната оценка е 10), примерно прилежание и поведение; 
и второстепенни – за ученици с отличен успех, но с малко по-ниски оценки 
по два от изучаваните предмети (9 или 8), примерно прилежание и поведение. 
Предвижда се максималният брой награди за клас до 8 души да е две, за клас 
до 15 ученици – три, а до 25 ученици – четири. Наградите се раздават на тър-
жеството след годишните изпити от директора на народното просвещение 
или негов упълномощен представител (чл. 121-126).

След Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 
1885 г. за дълъг период от време – повече от половин век – нормативната 
уредба предвижда само „мерки за поправяне“ на недисциплинирани учени-
ци, а средства за поощрение не се посочват. Вероятно нормотворците през 
този период са привърженици на възгледа, че самите учебни постижения и 
добрите постъпки следва да носят удовлетворение на ученика, а не средствата 
за тяхното възнаграждаване.

В края на 30-те години на ХХ век Министерството на народното про-
свещение отново поставя въпроса за поощренията на дневен ред. В окръжно 
№ 1693 от 11 март 1937 г. министър Николай Николаев подчертава, че учили-
щето изпълнява не само образователна, а и възпитателна функция, и изтъква 
възпитателната роля на учителя. „Той е винаги като буден страж и всеки час 
пръска благодат в класната стая – пише в окръжното: – учителят, обичащи-
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ят децата учител, знае, как снизходително да се усмихне на детска проява на 
своите палавци, знае кога и до каква нота да повдигне тона си, как наставни-
чески и с топлота да смъмри и да напъти. Там, гдето това не помогне, идват в 
услуга на учителя постановленията на Правилника. Учителят пак с отзивчи-
вото си сърдце знае също, кого и как да насърдчи и награди с слово и дело. 
Тук, обаче, правилниците както за основното тъй и за средното училище са 
непълни“ [Окръжно 1937: 431]. Затова министър Николаев се обръща към 
областните училищни инспектори и директорите на всички обществени и 
частни средни училища със списък от въпроси, свързани с поощрението на 
учениците: 

• смятат ли за полезно въвеждането на награди за учениците; 
• само за добър успех ли да се дават, или за добро поведение, или за 

двете заедно; 
• само от морално естество ли да бъдат, или да имат материален израз; 
• ако приемат материални награди, какви да са те: парични награди, 

медальончета, звездички на фуражките или други значки за отличие; 
• смятат ли за полезно изпращането на похвални писма или устни пох-

вали – от класния наставник, от директора или от учителския съвет; 
• приемат ли за необходимо изпращането на предупредителни писма, 

в които да се посочва „онова, що не достига на учениците, или жела-
телното, към което да се стремят“; 

• приемат ли отличаването на учениците с длъжности и с какви; 
• наградите само за отделни прояви ли да се дават, или „да бъдат сис-

тема“ – да се раздават задължително в края на всеки срок и в края на 
учебната година; 

• създаден ли е в училището паричен фонд за награди на отличили се 
ученици; 

• смятат ли за полезно увеличаване на правата на директора и на 
класния наставник относно наказанията и наградите на учениците 
[Окръжно 1937: 431].

Вследствие осъщественото проучване на нагласите сред учителската 
колегия относно награждаването на ученици в Правилника за гимназиите от 
1939 г. се въвеждат отличия и награди на учениците [Правилник 1939]. Те „це-
лят да насърдчат отличените и наградените ученици, за да ги окрилят в устре-
ма им да бъдат първи и за да въздействуват възпитателно в същия дух върху 
другарите си от класа и от гимназията“. В тази връзка се изисква грижливо 
проучване, за да не се подцени смисълът и въздействието им върху ученици-
те (& 252). Отличия и награди се присъждат: 

а. на ученици с неизменен отличен (6) общ успех и поведение, „като от-
ражение на изпъкваща способност и на сила да въздействуват възпитателно“; 

б. на ученици, проявяващи редовно „извънредна и неизменна дарба в 
науките и изкуствата и чиито общ успех и поведение не биха повлияли отри-
цателно върху останалите ученици“; 
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в. на ученици, „проявили възвишени добродетели“ (&253).
Параграф 234 уточнява видовете отличия според степента и характера 

на проявите: 
• писмена похвала до родителите или настойниците; 
• подарък (“дар“) – ценни научни, литературни, художествени или му-

зикални произведения или „лично употребяеми трайни вещи“ – ча-
совници, писалки и др.

• безплатни екскурзии до исторически и забележителни местности и 
селища в страната; 

• парични награди в размер от 500 до 3000 лв, а по изключение – и по-
вече.

Тези отличия и награди се присъждат от учителския съвет по доклад от 
класния наставник. Те се вписват и обявяват – според степента и характера – 
в класа, в гимназията или в страната (&& 255, 256).

Приложението на поощрението във възпитателната практика на бъл-
гарското училище през Новото време е трудно за установяване. Похвалите от 
учителите по време на учебни занятия не са отбелязани в документи и за тях 
може само да се предполага. Макар и рядко, поощренията на отделни поло-
жителни прояви на учениците се отразяват в окръжни на Министерството на 
народното просвещение, публикувани в периодичния печат. Обикновено те 
се отнасят за изключителни постъпки, разкриващи черти на характера, които 
Министерството посочва като заслужаващи обществено одобрение.

Най-често те са свързани със спасяване на човешки живот. Така напр. 
двама ученици от Оряховската смесена гимназия – Сталиян Ничев от V клас 
и абитуриентът Петър Драндийски – спасяват от удавяне във водите на Дунав 
учителката И. В. на 28 юни 1938 г. „За тази тяхна проява на самоотверженост“ 
министърът им обявява похвала (Заповед № 2302/10.08.1938 г.) и ги награжда-
ва с по един часовник, съответно надписан [Окръжно 1938: 932]. С похвала и 
парична награда от 1000 лв се награждава ученикът Иван Крачунов Кондов от 
основното училище в град Бяла, който с риск на живота се хвърля в кладенец, 
където се давят две братчета и успява да спаси живота на едното от тях [Окръж-
но 1939: 525]. Подобни случаи са отразени и в статията на А. Манев „Прояви на 
нашите гимназиални ученици през 1940/41 учебна година“. В нея се съобщава за 
прояви на себеотрицание и саможертва на 21 ученици от Свиленградската сме-
сена гимназия, „помогнали и спасили от гибел много жители на града“ при сти-
хийно наводнение през декември 1940 г., за което министерството ги награж-
дава с „нарочна писмена грамота“; ученик от VI клас на Оряховската смесена 
гимназия, спасил от удавяне свой съученик и награден с часовник; ученик от V 
клас на Троянската смесена гимназия, спасил от удавяне ученичка от основното 
училище, награден с часовник; двама ученици, „проявили себеотрицание и ре-
шителност“ при стихиен пожар в Кнежа на 1 юни 1941 г. [Манев 1941: 860].

Архивите свидетелстват и за поощрения с финансови средства на отли-
чили се с отличен успех и примерно поведение ученици. Т. напр. през учебната 
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1932/33 г. учителският съвет при Държавната търговска гимназия в Свищов 
взема решение от приходите на фондовете на училището да се отделят 10 000 
лв за награди на най-добрите ученици, които да се дават в края на годината и 
премия в размер на 250 лв в края на учебната година на най-прилежния ученик 
в гимназията [РДА – В. Търново: а.е. 13]. Примерното поведение е необходимо 
условие за присъждането на тези награди. В окръжно № 753 от 8 юни 1943 г. 
до всички народни основни и средни училища в Царството се уведомява, че 
от своя фонд взаимоспомагателната каса на учениците е изплатила досега 
2 400 000 лв за награди на отличили се ученици [ДА – Шумен, ф. 172к: а.е. 5].

Прегледът на нормативните документи и възпитателната практика в 
българското училище през периодите на Възраждането и Новото време на-
сочва към следните изводи относно поощрението: 

• То е основен метод на възпитание в българското училище през 
Възраждането, а през Новото време изпълнява определена роля 
само в началото и в края на периода. През периода на Възраждането 
поощрението присъства в малък брой документи, но се среща често 
във възпитателната практика, особено на взаимното училище. През 
Новото време е отразено в нормативните документи в началото на 
периода, и то само в Източна Румелия, и се появява отново в края 
на периода – след 1939 г. Прилага се само при съчетание на отличен 
успех и примерно поведение.

• Видовете поощрения според срока, за който се отнасят, са всекиднев-
ни, седмични и годишни, а според използваните средства са морални 
и материални. Моралните награди през Възраждането и Новото вре-
ме се различават съществено, а материалните – в по-малка степен.

• През Възраждането сред моралните награди преобладават отличи-
телните знаци – „мъзди“, „кавалерии“, „таблица на честта“, с които 
се цели открояване на положителния пример. „Кавалерията“ излиза 
извън рамките на училището и посочва и на обществото образеца 
на поведение. Като вид поощрение се използва и похвалата. След 
Освобождението от моралните награди остава само тя, но претърпя-
ва развитие, градирайки се в две степени – устна (пред съучениците) 
и писмена (до родителите и настойниците). Материалните награди 
през Възраждането и в първите години след Освобождението са ед-
накви – най-често учениците се стимулират с пари и книги. В края на 
30-те години на ХХ век този вид поощрение се обогатява и с други 
средства – художествени и музикални произведения, лични вещи, 
безплатни екскурзии.

Поощрението през периода на Възраждането и Новото време е насоче-
но не само към ученика, а и към околната социална среда – съученици, учите-
ли, съграждани. С него се цели, от една страна, затвърдяване на желателното 
поведение на наградения, а от друга страна, обществен натиск върху остана-
лите ученици за постигане на същото. Така чрез прилагане на различни видо-
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ве поощрения българското училище упражнява контрол върху поведението 
на учениците.
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОЦЕСА НА ОГРАМОТЯВАНЕ

Виолета Ив. Кюркчийска

INFORMATION TECHNOLOGY  
IN THE PROCESS OF LITERACY

Violeta Iv. Kyurkchiyska

ABSTRACT: Literacy of students is a complex and long-lasting process of mastering 
the basics of reading and writing. The use of ICT in realizing his innovation, which re-
sponds to the needs and interests of the children of the twenty-first century. Moreover – 
work with them contributes to the formation of functional literacy of students.

KEY WORDS: educational software product, literacy, Bulgarian, primary school.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Грамотността е фундаментално човешко право и е основен фактор за 
личен и обществен просперитет. Тя е от решаващо значение за способността 
на човека да се развива като личност, да се учи през целия живот и да участва 
пълноценно в обществото. Грамотността е способността на човека да иден-
тифицира, да разбира, да интерпретира, да създава, да обменя, да общува, да 
изчислява, като използва отпечатани и написани на ръка материали, свърза-
ни с различни видове контекст. Тя е продължителен и непрекъснат процес на 
обучение и/или учене, който позволява на човека да постигне целите си, да 
развие знанията си и потенциала си, както и да участва пълноценно в общ-
ността и в обществото, към което принадлежи. (ЮНЕСКО, 2003)

Проблемите свързани с грамотността са колкото стари, толкова и 
нови. В последните години различни фактори провокират актуалността – 
постиженията на българските ученици в националното външно оценяване 
и в международните изследвания, както и установяването на пряка зависи-
мост между равнището на грамотност и социално-икономическите и демо-
графските фактори.
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Необходимостта от нейното овладяване е приоритет в образователната 

политика на всяка нация. В тази връзка се разработва Национална страте-
гия за насърчаване и повишаване на грамотността, която обхваща периода 
2014-2020 година. Поводът за нейното създаване са последните резултати от 
Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) – международ-
но проучване за уменията на 15-годишните в областта на четенето, смятането 
и природните науки. Според тях (резултатите) всеки пети ученик (или 20 % 
от учениците) не е функционално грамотен. Това налага изключително целе-
насочени усилия, ако държавите от ЕС искат да постигнат целта си, до 2020 г. 
делът на учениците, които имат проблеми с четенето, смятането и природо-
математическите науки, да спадне под 15 %. Стратегията е израз на целенасо-
чената политика за насърчаване на грамотността и отразява заключенията 
на Съвета по европейските въпроси на грамотността от 26 ноември 2012 г. 
(Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността, 2014)

С грамотността се свързват понятия като: начална грамотност, огра-
мотяване, вторична грамотност, базова грамотност, функционална гра-
мотност и комплексна грамотност. Началната грамотност (начално ограмо-
тяване). се свързва с началния етап от овладяване на четенето и писането в 
единство с разбирането на прочетеното и написаното, при който се овладява 
кодът за преход от графичните знаци към звуковата форма на думата при 
четенето и обратно – от звуковата форма към графичната при писането По 
време на началния етап се постига начална грамотност и се полагат основи-
те за придобиване на функционална грамотност. Това превръща началното 
ограмотяване в ключово по отношение на грамотността. Периодът на начал-
ното ограмотяване в 1. клас завършва с придобиването на началната грамот-
ност, която се надгражда във 2. и в 3. клас, за да намери израз в края на 4. клас 
в придобиване на ключови за целия образователен процес умения за четене, 
писане и разбиране на текст. Изгражда се базовата грамотност като необхо-
дима предпоставка за функционалната грамотност. Съвременното начално 
ограмотяване не се ограничава единствено с формирането на техниките за 
четене и писане, а решава далеч по-амбициозни задачи, свързани с общува-
нето в различните сфери от детския живот.

Обект на настоящия материал е началното ограмотяването, което е с 
приоритетно значение в началното училище. То е цел не само на обучението 
по български език и литература (БЕЛ), но и на всички предмети от остана-
лите културно-образователни области. Значимостта му произтича от факта, 
че с него започва процесът на усвояване на писмената реч. Овладяването на 
новите за учениците речеви дейности – четене и писане, са основополагащи в 
обучението. Чрез ограмотяването се формират комуникативните компетент-
ности. Придобиването и усъвършенстването им са основна цел на целия на-
чален етап на основно образование, защото изучаването на езика като функ-
ционираща система е условие, но същевременно и средство, реална основа за 
ефективно организиране на цялостния образователно-възпитателен процес. 

Информационните технологии в процеса на ограмотяване
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Стремежът да се измести фокусът на внимание от граматично към комуни-
кативно ориентираното обучение по език е показателен за значимостта на 
проблема за повишаване на грамотността в българското училище.

Реформата в обучението по БЕЛ с цел по-успешно формиране на ко-
муникативните компетентности и практики на ученика определя и новия 
комунитивен профил на ограмотяването като компонент на единния уче-
бен предмет. Според ДОИ за учебното съдържание обучението в І и ІІ клас 
поставя основите на устната и писмената реч на учениците. Със старта на 
ограмотяването, в тясна връзка с развитието  на социокултурната и езиковата 
компететности на ученика, започва превръщането на говоренето и слушане-
то в средства за устно общуване. Водещото звено обаче е овладяването на 
речевите дейности четене и писане като нови средства за писмено общуване.

Началното ограмотяване е първият етап от обучението по БЕЛ в начал-
ното училище, където индивидуализацията и диференциацията са същност-
ни характеристики. Те намират израз при използваните стратегии на препо-
даване в процеса на ограмотяване. Чрез индивидуална подкрепа на ученици-
те, които имат трудности при четене, се осигурява превенция на проблема за 
трайното им изоставане по всички учебни предмети. Идентифицирането на 
причините за съществуващите говорни проблеми при някои деца е необходи-
мо условие за преодоляването на трудностите им при формиране на четивна-
та техника. Адекватната професионална подкрепа на децата при четене през 
първите години на училищното образование е основен фактор за успешна 
учебна дейност и позитивно отношение към книгата. Поставянето на детето 
в центъра на образователния процес променя посоката на педагогическото 
взаимодействие от езика, изучаван от ученика, към ученика, изучаващ езика. 
Този нов аспект на обучението по БЕЛ е обвързан с непрекъснатото повиша-
ване на квалификацията на началните учители, които трябва да притежават 
не само знания за теоретичните основи на ограмотяването, но и набор от ком-
петентности, свързани с различни методи на работа. Необходимо е да търсят 
иновативни форми на работа, които да бъдат адекватни както на новите со-
циални реалности, така и на потребностите и интересите на учениците.

Доказала своята ефективност, добра практика е използването на ин-
формационните и комуникационни технологии (ИКТ) в процеса на ограмо-
тяване. Чрез тях се разчупват стереотипите на учене и преподаване, използ-
ват се нови или по-различни обучаващи стратегии, насочени към формиране 
на комуникативноречева компетентност у учениците от начална училищна 
възраст. Това предполага планиране, обмисляне на учебни задачи в софтуер-
на среда, както и компетентност на преподавателя, защото той е този, който 
решава как да интегрира информационните технологии в часовете по българ-
ски език и литература. Дали да използва материали за преподаване и учене, 
разработени в един от приложните софтуери Excel, Paint, Word, Power Point 
или да се опре на образователни софтуерни продукти, създадени в специ-
ална мултимедийна среда.

Виолета Ив. Кюркчийска
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Проследяването на софтуерните решения в областта на образованието 

за последните десет години и направеният анализ на съществуващите обра-
зователни софтуерни продукти за начална училищна възраст налагат следни-
те изводи: 

➢ На пазара съществуват софтуерни продукти за начална училищна 
възраст, но малко от тях са подходящи за обучението по български 
език и литература.

➢ В повечето от софтуерните продукти потребителите са пасивни 
(слушатели, наблюдатели), но не и активни участници, т. е. образова-
телната стойност е пренебрегната за сметка на игровия елемент. 
Много от тях са по-скоро мултимедийни приказки без образователна 
стойност.

➢ Някои образователни софтуерни продукти не са съобразени с въз-
растовата група, за която са предназначени, както по отношение 
на предвидените дейности (често децата се подценяват, което прави 
продукта безинтересен за тях), така и по отношение на технологич-
ните решения (например в софтуер за І клас на неограмотените пър-
вокласници се предлагат инструкции, които те не могат да прочетат).

➢  От гледна точка на възпитателния характер на образователните соф-
туерни продукти е необходимо те да се усъвършенстват по посока на 
дизайна, на подбора на вида дейности (много от софтуерните реше-
ния провокират агресията и насилието).

Направените изводи и опитът на автора са основният мотив за разрабо-
тване на софтуерните продукти, предложени в настоящото изложение: „Дядо 
вади ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“1. При тях се работи в единна 
среда, в резултат на което учениците използват един и същ текстов ресурс за 
лингвистичен анализ, за редактиране, продуциране и възприемане на текст. 
Текстовият ресурс за децата на възраст от 6 до 9 години е приказката – пър-
вият текст, който са чули от баба, мама, учителя и др. Това е най-застъпеният 
литературен жанр в програмите по български език и литература в начална 
училищна степен, затова образователните софтуерни продукти са върху при-
казки: „Дядо вади ряпа“, „Житената питка“ и приказки за Хитър Петър.

Задачите в софтуерните продукти, определят образователната им стой-
ност. Те са разработени от автора на настоящия материал и съобразени с ре-
дица изисквания (Кюркчийска, 2012). Във всеки образователен продукт има 
различен брой задачи за упражнения. Ако в „Дядо вади ряпа“ те са девет (“Оц-
вети героите“, „Свържи буквите“, „Подреди приказката“, „Замени грешните 
думи“, „Сглоби приказката“, „Замени картинките с думи“, „Подреди пъзела“, 
„Създай своя приказка“), в „Житената питка“ са тринадесет („Гледай при-
казката“, „Оцвети“, „Свържи буквите“, „Подреди приказката“, „Подреди пъ-

1 По-подробна информация за продуктите на сайта на ДЗЗД „Обучение“ http://edusoft.
photoshopbg.com/.
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зела“, „Открий двойките“, „Създай своя приказка“, „Постави герой“, „Замени 
герой“, „Свържи буквите“, „Поправи грешките“, „Сглоби приказката“, „За-
мени героите“), а в „Хитър Петър“ са единадесет („Оцвети героя“, „Открий 
двойките“, „Подреди приказката“, „Подреди пъзела“, „Постави героите“, „Съз-
дай своя приказка“, „Попълни думите“, „Опиши героя“, „Разкажи за героя“, 
„Сглоби записите“).

Подбраните приказки са подходящи за целите на обучението по бъл-
гарски език и литература и предполагат поставяне на задачи с комплексен 
характер, които илюстрират предимствата на синтетичните упражнения. В 
основата на задачите от образователните софтуерни продукти „Дядо вади 
ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“ стои идеята за същността на уп-
ражнението – основен похват в обучението по български език и литература: 
„… съзнателно опериране с признаците на езиковите явления, насочено към 
овладяване на извършваните операции и усъвършенстване на начините за 
използването им с цел да се утвърдят желани умения и навици“ (Георгиева, 
2002).

И трите продукта – принадлежат към групата на игрите, тъй като иг-
рата е от основните дейности за възрастта на средното детство, тя е естест-
веното средство за комуникация, чрез което детето се самоизразява и „вли-
за“ в интерперсонални взаимоотношения със съученици и учители. В играта 
физическите, умствените и емоционални качества се изявяват в единство, 
така тя става мотивиращ фактор, който провокира активната познавателна 
дейност и не на последно място се реализира успоредно с познавателните 
действия, които са съставна част на учебната дейност. За децата играта често 
е синоним на компютър, защото учениците я свързват с предпочитаните от 
тях компютърни игри, въпреки че голяма част от тях са неподходящи за въз-
растта им. Затова асоциацията компютър – игра е определяща при избора на 
вида образователни софтуерни продукти, които екипът разработи.

Повечето задачи в продуктите са оформени като игри, въпреки че уточ-
нения в тази посока има само в първите два продукта – „Дядо вади ряпа“ и 
„Житената питка“ (в „Хитър Петър“ никъде не се изписва думата игра). Това 
е резултат от различните становища на сценаристите, защото за учителя по 
български език и литература в начална степен това са упражнения, а за ин-
форматиците – са игри. Характеризирането на задачите в продуктите като 
„игри“ придава развлекателен характер на дейността на учениците, което 
може да има както положителен, така и отрицателен ефект. Например някои 
ученици са по-мотивирани да работят в час „играейки“, други пък се разсей-
ват, когато възприемат задачата само като игра (тя предполага доброволност 
в участието, поради което част от учениците могат да не пожелаят да рабо-
тят) Затова и задачите за упражнения са оформени по различен начин в трите 
софтуерни продукта. Независимо от оформлението, предложените задачи и в 
трите продукта допринасят за повишаване ефективността на процеса за фор-
миране на комуникативни компетентности у учениците, защото играейки, 
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децата формират умения, затвърждават и разширяват знания, обобщават и 
анализират. Използването на звуковия аналитико- синтетичен метод на огра-
мотяване предполага задълбочена „звукова работа“, която започва в подгот-
вителния етап и продължава в основния. Използването на играта като метод 
е целесъобразно с оглед на нейното значение за възрастта на ограмотяваните 
деца.

Задачи от образователните софтуерни продукти обезпечават различ-
ните етапи в процеса на ограмотяване. Едни от тях са подходящи за подгот-
вителния етап – други за основния.

Подготвителният етап е с продължителнаст от 2 до 4 седмици. Ос-
новната цел на подготвителният период е да се създадат предпоставки на обу-
чението по четене и писане като се осъществява запознаване на инструмен-
тално равнище с основните езикови и речеви единици. В буквара за този етап 
на ограмотяване са предвидени теми, свързани със света на детето и заобика-
лящата го действителност. Начин за провокиране на учениците и участието 
им в комуникативни ситуации е работата с компютъра.

Срамежливото и 
притеснено дете може да 
бъде предразположено с 
мишката и играта за ри-
суване. „Оцвети геро-
ите“ (Фиг. 1) Аргумен-
тирайки избора на цвят, 
учениците се включват в 
монологични форми на 
устната реч. Според ня-
кои забрадката на бабата 
трябва да е бяла, „защо-
то предпазва главата от 
слънчевите лъчи“, а спо-
ред други „черна – за да не се цапа лесно“. Поясът на дядото е кафяв, потурите 
сини (асоциация с цвета на дънките), ризата не трябва да е бяла, защото ще 
се цапа бързо.

Първокласниците попадат в нови, училищни условия, а компътърът е 
познат от вкъщи, работата на мама или татко – един от начините за безкри-
зисно адаптиране на децата, които трудно свикват с новата обстановка. Ос-
вен, че си носят куклите и състезателните коли от дома, те се пренасят в света 
на детската им стая и с компютъра. Наученото от кака или батко им дава въз-
можност да се изявят и така преминават първата бариера в общуването (ако 
има такава).

„Редейки“ пъзел в едноименната игра „Подреди пъзела“(Фиг. 2), те се 
включват в провокирания диалог. По този начин се развиват комуникатив-
ните умения на учениците – общуват, изслушват се, включват се адекватно 
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с подходя-
щи изразни 
с р е д с т в а , 
като изра-
зяват мне-
нието и от-
ношението 
си.

С л е д 
като са се 
запознали с 
приказката, 
обучавани-
те могат да 
з а п о ч н а т 
подрежда-
нето на пъ-

зела. Дейността и правилата са познати за потребителите, но за разлика от 
хартиените пъзели тук е необходимо да владеят умения за работа с мишка. 
Нещо повече – виртуалният пъзел „оживява“ – награда за наблюдателност-
та, тъй като в момента на подреждане на определена сцена, потребителите 
нямат зрителна опора. Необходимо e внимателно да са наблюдавали всеки 
епизод – разположение, декори. Петте варианта за подреждане (Дядо вади 
ряпа), десетте (Житената питка), шестте (Хитър Петър) позволяват из-
пълнението да има състезателен характер. Отчитането на време стимулира 
децата, а възможността за връщане към вече подредени картини им дава 
шанс да „подобрят времето“. Така многократно могат да се връщат към една 
и съща картина с цел свеждане до минимум времето за подреждане. По-
знатият характер на играта, близък до ежедневните игри на децата, може 
да бъде използван и за предразполагане на срамежливото и притеснено 
дете към училищния живот. След като са подредили пъзела, учениците се 
включват в рецептивно-продуктивни упражнения за създаване на текст с 
помощта на визуална опора. Задачата за създаване на устен разказ е поста-
вена предварително – преди да се подреди пъзелът. Разчита се на провоки-
раното любопитство (Задачата ви е да разкажете какво виждате на кар-
тината. Коя е тя, ще разберете, след като подредите пъзела. Побързайте! 
Имате точно определено време за работа!), което допълнително мотивира 
учениците. От създадения текст по пъзела се избират изречения, на които 
се правят модели.

Подходяща за подготвителния перод на ограмотяване е и задачата „По-
стави герой“(Фиг. 3) (Житената питка и Хитър Петър). Лесна за изпълне-
ние, със състезателен характер, тя изисква съсредоточаване при наблюдение 
и познаване съдържанието на приказката.

Виолета Ив. Кюркчийска
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За да 

се работи 
със задача-
та „Поста-
ви герой“, е 
необходи-
мо обуча-
ваните да 
са имали 
многократ-
ни срещи с 
приказки-
те, лесно и 
бързо да се 
ориентират 
в обстанов-
ката. Геро-
ите (особено в приказката „Магаре фасул яде ли?“) и декорите са сходни и 
близки и често подвеждат потребителя. Поставили героите по местата им, 
заменили грешния с правилния герой, децата се заемат с продуктивните уп-
ражнения. Те създават устни диалогични текстове, например: Защо си тук? 
Откъде идваш? (Житената питка) Накъде си се запътил/а? Как преживя-
ваш? (Хитър Петър); разпределят се по роли и работят в екип, което ги моти-
вира за отговорна работа. За целта е нужно да познават добре съдържанието 
на приказката и думите на героите, за да могат да се „превъплътят“ в образа 
на героя при сценично представяне.

Свое място имат и задачите, свързани с проверка на усвоеното в ос-
новния период на ограмотяване, който е с продължителност 20-24 седмици. 
Той има за цел: запознаване със звуковете и буквите и начално формиране на 
декодиращи умения за четене на думи, изречения, текст; запознаване с ръко-
писните букви, начините им на свързване в думи и формиране на умения за 
четливо и вярно писане на думи, изречения, кратък текст (2–3 изречения).

За целите на основния перод на ограмотяване в продуктите, са пред-
комуникативните упражнения представени чрез „Свържи буквите“, (Фиг. 
4), които са подходящи и за началото на ІІ и ІІІ клас при актуализиране на 
знанията за българската азбука. Защо точно така е формулирана задачата? 
Децата трябва да получат образ на герой от приказките „Дядо вади ряпа“ и 
„Житената питка“, който „оживява“ само ако линията на контура премине 
през всички букви, които са разположени, следвайки очертанията на героите. 
А линията се изписва на екрана само ако буквите се свързват в съответствие в 
тяхната последователност в азбуката. Ако не се появи линия, децата разбират, 
че са пропуснали буква. Например те нагледно се убеждават, че буква „к“ не 
може да се свърже с буква „м“, защото между тях стои буква „л“. Така се раз-
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чупва традиционното, линейно и последователно представяне на азбуката – в 
случая буквите следват очертанието на герои. Различният от буквара шрифт 
допълва представата за вида на една и съща буква, защото някои от тях тол-
кова се различават, че са непознати за децата („д“).

П2: Между кои две букви се беше хванала на хорцето буква д? Изпрати-
хме буквара и не можем да погледнем, затова ви предлагам да си припомните, 
като свържете буквите, за да получите образа на познат герой от „Жите-
ната питка“.

У: Между „г“ и „е“.
П: В текста, който ще запишем, как ще се хване тя за своите съседи? 

На хорцето това стана с ръчички, но …. в текста? Вижте как се е скрила в 
едно кръгче и никого не допуща до себе си.

У: Може да не ѝ е приятно да я пипат!
П: Да, но за да участва в думата, която ще напишем с нея, тя трябва 

да позволи да я докоснем.
У: Използваме начините за свързване на букви – ще използваме съедини-

телна чертица или ще ѝ удължим камшичето.
П: Да напишем текста под диктовка. Наградата за вярно и правилно 

написан текст ще бъде да свържете останалите букви, за да разберете кой 
герой се крие зад тях. Ще разкажете епизод от приказката с него.

2 П-означени са думите на преподавателя, а с У-на ученика. 
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„От-

крий двой-
к и т е “ 
(Фиг. 5) 
са задачи, 
които са 
подходящи 
за началото 
на часа, за 
да се кон-
ц е н т р и р а 
внимание-
то и да се 
провокира 
н а б л ю д а -
телността. 
Съответствието картина – име на герой се свързва с рецепцията на текста. 
Регламентът на играта е познат от игри с карти. След стартиране на играта на 
екрана се разполагат осем карти. 

Те са с изображения на героите от приказките „Житената питка“, „Най-
голямата лъжа“ и „Магаре фасул яде ли?“, които трябва да „се обърнат“. Пре-
ди да започне играта, детето прави избор за: броя на двойките карти (8 по 8 
или 4 по 4) и вида на съответствието (картина с картина или картина с име 
на герой). Регламентът изисква посочване на карта с еднократно щракване с 
мишката и на още една – като се търси същият герой. Ако ученикът е открил 
съответната карта, двойката карти се скриват. Това е съпроводено със звуков 
сигнал, който е различен от този за неуспешен избор на карта. Отмерването 
на време стимулира бързината на действие и придава състезателен характер 
на играта, а бутонът „Рестарт“ позволява многократното връщане към избор 
на варианти. Успешно справили се със задачата, учениците правят звуков мо-
дел на думите, с които се назовават графичните изображения върху картите.

В настоящото изложение не могат да бъдат коментирани всички въз-
можности на образователните софтуерни продукти за целите на ограмотява-
нето. Въпрос на творческо търсене и адекватно решение от преподавателите е 
използването им както в различните периоди, така и в системата от уроци по 
начално ограмотяване. Задачи от продуктите могат да намерят приложение 
във всеки структурен компонент на урока за начално ограмотяване, което е 
благоприятствано от неговия инвариантен структурен модел.

Ограмотяването е сложен и продължителен период, който има изклю-
чително значение за цялостния образователно-възпитателен процес. Използ-
ването на ИКТ при реализирането му е иновация, чрез която се откликва на 
потребностите и интересите на децата на ХХІ век. Нещо повече – работата с 
тях съдейства за формиране на функционалната грамотност на обучаваните 

Информационните технологии в процеса на ограмотяване

Фиг. 5
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СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА КАТО НАУКА
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SPECIAL PEDAGOGY AS A SCIENCE

Gergana K. Sabeva, Bozhena Levon Takvoryan-Solakyan

ABSTRACT: The classification of children with disorders or disabilities in various inde-
pendent groups is summarized in the term „children with special educational needs“ at 
the heart of which lies not medical, and educational (social) model to identify.

KEYWORDS: special education, children with SEN.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Във всяко общество съществува група от хора, чийто здравен статус, 
психологическо състояние, потенциални възможности за обучение и разви-
тие, както и потребности ги поставят в по-неблагоприятно положение спря-
мо останалите членове на социума. Голям процент от населението на всяка 
държава се състои от хора, имащи известни физически, сензорни или мен-
тални различия. Проблемът е особено актуален в областта на образованието, 
което освен образователна има и социализираща функция.

В съвременната специална педагогика в световен мащаб се говори из-
ключително много за процесите, свързани с интеграция, социализация и 
адап тация на децата с увреждания. Признава се правото им на образование 
наравно с другите, защото: „Образованието е право на всяко дете. То започва 
в семейството и обхваща формални и неформални инициативи за образова-
ние в рамките на общността. То е и подход, който поставя детето в центъра на 
образователния процес и признава, че децата са отделни личности с различни 
потребности от обучение“[3]. Всички тези деца независимо от техните особе-
ности и специални потребности трябва да имат възможността да живеят, да 
се обучават, да развият своя потенциал и да се реализират като пълноценни 
граждани на обществото.

СП като научна област в различните страни съществува под различ-
ни наименования. У нас до 1995 г. тя се нарича дефектология. Понятието се 
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състои от две думи: дефект – недостатък или отклонение от нормалното раз-
витие и логос – наука т. е. наука за отклонение в развитието. От 1995 г. се въз-
приема международното название „Специална педагогика“ т. е. СП е наука, 
която изучава отклоненията от нормалното развитие при деца и възрастни и 
методите за тяхното преодоляване и възстановяване.

Зл. Добрев определя специалната педагогика (СП) като комплексна на-
ука за изучаване особеностите в развитието на децата със специални обра-
зователни потребности (СОП) за разкриване закономерностите на тяхното 
възпитание, обучение и образование и подготовката им за активна трудова 
дейност.

Според Ив. Карагьозов: „Същността на специалната педагогика е в 
това, че тя е научно-практическа дейност, насочена към създаването и из-
ползването на такива форми на социални отношения с децата със специални 
образователни потребности, чрез които в процеса на организираното взаи-
модействие с тях (специално обучение и възпитание) да се постигне тяхната 
корекция, компенсация и развитие в съответствие със социалните норми и 
изисквания, и включването им в естествените обществени отношения“.

Обект и предмет на специалната педагогика са: деца и възрастни, които 
имат – речеви, зрителни, слухови или психо-социални отклонения в разви-
тието си. В. Кацарска и Ив. Карагьозов (2008) разглеждат обекта на дефекто-
логията в два аспекта – тесен и широк. В първия случай това са: „аномалните 
деца, диференцирани според типа дизонтогения, а във втория – аномалните 
индивиди от всички категории отклонения от нормата“[2].

Основното понятие аномален – неправилен в СП означава развиващ се 
неправилно, отклоняване от нормалното личностно развитие вследствие на пси-
хичен или соматичен дефект. Наличието на аномалия невинаги води до аномал-
ност, но във всеки случай когато възпрепятства нормалната социална функция 
на индивида това води до отклонения в неговото естествено психо-социално 
съзряване. В СП аномалното развитие (АР) не се приема като заболяване, а като 
специфично психо-социално развитие под влияние на патологично състояние.

Същността на АР се проявява в характера на явленията, които въз-
препятстват и стимулират развитието на АД. АР е диалектически процес на 
единство и борба на противоположностите, на противоречивите тенденции 
в развитието. В процеса на естествено развитие на детето е налице спонтанна 
самокорекция и автокомпенсация. Необходимо е стимулиране от близкото 
социално обкръжение – семейство, училище, за да могат неговите съхранени 
функции да се стимулират и използват с цел „натрупване на човешки опит“.

Аномални деца (АД) са тези, които имат отклонения от нормалното 
физическо или психическо развитие, които вследствие на сериозни психиче-
ски или физически дефекти следва да се обучават в специално учебно-възпи-
тателно учреждение.

Обектът на специалната педагогика би могъл да се разглежда в два 
аспекта: в тесен и широк смисъл. В първия случай се обхващат деца и под-
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растващи с различни типове нарушения, които се намират под влияние на 
специално организирано учебно-възпитателно въздействие. В широк смисъл 
включва децата със СОП с всички категории отклонения. Към обекта на спе-
циалната педагогика се причисляват и деца със сложни комплексни дефекти 
като умствена изостаналост, частична слепота, глухота и т. н.

Предмет на специалната педагогика са онези характерни социални 
отношения и взаимодействия между хората, които възникват в процеса на 
педагогическата рехабилитация на индивидите със СОП, както и закономер-
ностите на тяхното изграждане, приложение и позитивно (корекционно-ком-
пенсаторно) въздействие върху нейния обект. СП изучава особеностите на 
развитието на децата с различни отклонения и определя насоките на тяхното 
обучение, възпитание и образование.

Основната цел на СП е социалната рехабилитация на децата, които 
страдат от психически, сензорни и физически отклонения. В педагогически 
аспект понятието означава възвръщане на способностите на индивида с ув-
реждане за активно участие в обществения живот.

Специалната педагогика условно се разделя на следните групи: 
• Педагогика на интелектуалната недостатъчност – обект са деца с ум-

ствена изостаналост. Специалистите, които работят с тях, се наричат 
специални педагози – ресурсни учители; 

• Сурдопедагогика – разглежда деца със слухови нарушения (недоста-
тъци). Специалистите доскоро се наричаха сурдопедагози, а от около 
2 години слухово-речеви рехабилитатори; 

• Тифлопедагогика – обхваща деца със зрителни нарушения (недоста-
тъци). Подпомагат се от педагог за работа със зрително затруднени 
деца т. н. тифлопедагог; 

• Логопедия – наука за лица с речеви нарушения (недостатъци). С тези 
деца работят логопеди; 

• Соматопедия – занимава се с нарушения в опорно-двигателния апа-
рат и техните особености в психо-физиологичен аспект; 

• Етопедия изучава отклоненията в характера и поведението; 
• Педагогика за деца със задръжки в психическото развитие. При тази 

категория деца интелектуалният квотиент (IQ) е в рамките на 70 – 85 
и често се определя като гранична форма или „ниска норма“. Твърде 
често те не могат да се диагностицират правилно и навреме или се 
бъркат с други сходни състояния; 

• Деца с множество увреждания.
Както всяка наука така и специалната педагогика борави както с общо 

педагогически, така и със специални термини и понятия.
ВЪЗПИТАНИЕ – това е процес на целенасочено формиране на правил-

но съзнание и поведение и всестранно развитие на личността. В широк сми-
съл възпитанието включва много въздействия за подготовка на личността за 
активно и пълноценно участие във всички сфери на живота. В тесен смисъл 

Специалната педагогика като наука
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възпитанието означава формиране на мирогледа, нравствения и естетически 
поглед и физическото развитие.

ОБРАЗОВАНИЕ – то е съвкупност от систематизирани знания, възгле-
ди, умения, убеждения, навици, развитие на познавателните сили и способ-
ности, получени чрез организирано обучение.

ОБУЧЕНИЕ. Процес на целенасочено въздействие (взаимодействие) на 
преподавателя и учениците, в хода на което се решават задачите на образова-
нието, на възпитанието и на общото развитие на учениците.

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕКА. Процес на възникване и психо-физическо 
формиране на човешката личност под влияние на външни и вътрешни упра-
вляеми и неуправляеми фактори.

КОРЕКЦИЯ. Понятието корекция произлиза от лат. корекцио-подобря-
ване, поправяне, изглаждане. В СП понятието означава преодоляване откло-
ненията в развитието на децата с увреждания и подобряване на техния соци-
ално-психологически статус, чрез специално организирано обучение и възпи-
тание, които се извършват в корекционен режим. В тесния смисъл на думата 
това е преодоляване на частичен (локален) соматичен проблем. В широкия 
смисъл на думата: корекцията е система от педагогически и непедагогически 
лечебни мерки, които са насочени към поправяне на недостатъците в разви-
тието на детето. В СП корекционното въздействие се насочва към вторичните 
психо-социални деформации. В дефектологията корекцията е цел, основна за-
кономерност, същност и съвкупност от задачи на рехабилитацията.

Задачите на корекцията са следните: профилактика на аномалното раз-
витие – създаване на такива условия, които не допускат по-нататъшна де-
формация в неговото развитие; корекция на висшите психични функции на 
волевата сфера на аномалното дете; корекция на неадекватно формиралите 
се представи, навици и привички, преодоляване на наличните отклонения; 
развитие и правилно формиране на личността на аномалното дете.

Средствата на корекцията винаги са съобразени с вида аномалия. Това 
налага специална учебната програма, съдържание и форми на работа с дете-
то. Формите на корекционната работа биват индивидуални, групови, подне-
сени чрез различни видове игра, учебна и трудова дейност. Корекцията в СП 
се осъществява посредством система от педагогически похвати и средства, 
целяща отстраняването или намаляването на недостатъците във физическо-
то и психическото развитие на децата. Корекцията е възможна благодарение 
на способността на организма да престроява собствените си функции.

Методите на корекцията са: общи – в които се включва медицинско ле-
чение, обучение и възпитателно въздействие на социалната среда, работа със 
семейството, както и трудова подготовка и специални методи – за преодоля-
ване на недостатъците при глухи, слепи и деца със соматични недостатъци.

КОМПЕНСАЦИЯ. Думата компенсация е от латински произход и оз-
начава „допълване“, „заместване“. В СП компенсацията се разглежда като 
сложен процес на преустройство, заменяне и развитие на загубени или нару-
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шени функции на определени органи с помощта на други, чиито функции са 
запазени, т. е. заместване на възможностите на увредената функция с функ-
цията на здрави органи. Напр. глухите деца не могат да възприемат устната 
реч на околните чрез слуха си и увредената функция на слуховия анализатор 
се заменя от зрителния анализатор. Те се учат чрез зрението си да възприемат 
устната реч по движението на устните на говорещия.

Компенсацията е своеобразен процес на развитие, при който се форми-
рат нови динамични системи, възстановяват се нарушени или недоразвити 
функции, възникват замествания на една функция с друга, формират се пох-
вати за действие и усвояване на социален опит. Формите на компенсация са: 

• вътрешно-структурна или вътрешно системна – преобразуването на 
дадена система се извършва в рамките на структурата, която я осъ-
ществява; 

• между системна – засегнатите функции се поемат от структури и 
функции на други органи; 

• автоматична – при компенсиране на дейността на важни соматични 
структури (анализатори, вътрешни органи) протича без формиране 
на нови връзки, увеличава се интензитетът на функцията; 

• формираща компенсация – извършва се чрез постепенно преобра-
зуване на увредените функции, установяване на множество между 
системни връзки, усилване и стабилизиране на дейността на новата 
функция.

Факторите, от които зависи процесът на компенсация, са следните: ре-
зервни възможности на централната нервна система; висока пластичност на 
ЦНС; степен на деформация; възраст, на която е възникнала дисфункцията; 
индивидуалните особености на ЦН дейност – отношение към дефекта на ин-
дивида, образование, социални отношения, социално положение.

В СП компенсацията се разглежда не толкова като пълно или частично 
заместване, колкото като възстановяване на личностно-обществените въз-
можности на аномалията.

ДЕКОМПЕНСАЦИЯ. Разпадане на вече създадени механизми на ком-
пенсация. Изразява се във влошаване на работоспособността, изменение на 
отношението към ученето и околните, влошава се наблюдателността, внима-
нието и др.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ. Възвръщане на детето в социалната среда в рам-
ките на неговите психо–физически възможности. Думата социална рехаби-
литация е от латински произход „социо“ – произход, „ре“ – отново, „хаби-
литас“ – способност и означава – възвръщане, възстановяване на способно-
стите на аномалния индивид в обществения живот. От гледна точка на СП 
рехабилитацията е система от медико-педагогически мероприятия, насочени 
към преодоляване и профилактика на отклоненията в личностното развитие 
на АД към адекватното им включване в реалните социални отношения и пре-
ди всичко в естествени трудови отношения.

Специалната педагогика като наука
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Основни средства за постигането на социалната рехабилитация са ко-

рекцията и компенсацията. Рехабилитацията има различни страни – меди-
цинска, психологическа, педагогическа и др. При възрастните аномални лица 
социалната рехабилитация има поддържащ, стабилизиращ характер, а при 
АД развиващ характер.

СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ. Приспособяване на ученика към услови-
ята на живот. В процеса вземат активно участие механизмите на централната 
и периферната нервна система.

РЕАДАПТАЦИЯ. Способност на централната нервна система на чове-
ка повторно да се приспособява към условията на околната среда, бързо да 
изработва своя динамичен стереотип.

Задачи на специалната педагогика – Коберник, Синыов: 
• осъществява разнообразно психолого-педагогическо, клинико-фи-

зиологическо изучаване на особеностите и закономерностите на фи-
зическото и психическо развитие на различните категории АД; 

• определя структурата на дефекта при различни аномални и потенци-
ални възможности за развитие на АД; 

• разработва от психично-педагогическа страна квалификациите за 
АД и решава задачи за диференциацията, обучението и възпитание-
то им; 

• обосновава принципите за създаване и развитие на система от спе-
циални учреждения за обучение и възпитание на АД с цел оптимал-
но въздействие на хода на тяхното развитие; 

• установява закономерностите и особеностите на учебно-възпитател-
ния процес в учрежденията за АД. Определя задачите, съдържание-
то, формите и методите на тяхното лечение, възпитание и трудова 
подготовка; 

• разработва специални технически средства, подпомагащи децата с 
аномалии; 

• определя пътищата и средствата за профилактика на аномалиите 
при развитието на децата.

С развитието на науката, специалната педагогика си поставя и по-ши-
роки задачи: да обезпечи максимална корекция на недостатъците в общото 
развитие на увредената личност, повишаване на нейната социална ценност, 
да развие съзнанието, морално-етичните качества, икономическата подго-
твеност и да осигури такава професионална подготовка на децата и подра-
стващите, която да им позволи да се реализират в трудовия живот. Така се 
създават предпоставки за една действително адекватна социалната адаптира-
ност и рехабилитация.

Чрез прилагането на специфичните методи се подобрява мотивацията 
на децата за участие в учебната работа. Усвояването на учебното съдържание 
и на практическите умения е по-пълноценно. Методите на специалната педа-
гогика са [2]: 

Гергана К. Събева, Божена Левон Такворян-Солакян
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• клинически методи – чрез тях се установяват причините, локализа-

цията, патологическата структура и същност на недостатъците на 
АД. Към тях се отнасят методите на медицината, на неврологията, 
антропологията и др. Основни методи в СП са анамнезата и мето-
дът за сравнение на клиничните и патоанатомични данни за всяко 
конкретно състояние; 

• психологически методи – използват се за разкриване на вто-
рични нарушения в психо-социалното развитие на аномалните. 
Психологическите методи в специалната педагогика са наблюдение-
то и експеримента. Чрез тях се отчитат познавателните, емоционал-
но-волевите, личностните и социалните черти на деца със специални 
образователни потребности; 

• педагогическите методи са: педагогическо наблюдение, беседа, анализ 
на документи и продукти от дейността на тези деца. Използва се и пе-
дагогическия експеримент. Педагогическите методи се прилагат с по-
мощта на специфични педагогически похвати, различаващи се за раз-
личните категории деца със специални образователни потребности.

Децата с увреждания са ценни тъкмо със своята различност и придоби-
вайки друг житейски опит точно те в някои отношения са способни на ориги-
нални и нестандартни решения. Тези тенденции все по широко навлизат и у 
нас. Медицинският модел на диагностика се променя към социален и социал-
но–педагогически. Акцентът не е върху уврежданията, а върху индивидуал-
ните възможности за развитие на всяко дете и потребностите му от образова-
ние, защото всяко дете е уникално и неповторимо, както с недостатъците си 
така и с постиженията. Целта на педагога е да успее да намери най-правилния 
подход и пътищата за решение на проблемите на всяко от тях. Това изисква 
непрекъснато професионално усъвършенстване, творчество и преоценка.
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ЦЕННОСТНИЯТ СТАТУС НА ДЕТСТВОТО. 
КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИ  

И ПЕДАГОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Дарина Г. Василева

THE SIGNIFICANCE OF CHILDHOOD.  
CULTURAL, ART, PSYCHOLOGICAL  

AND PEDAGOGICAL ASPECTS

Darina G. Vasileva

ABSTRACT: The actuality of the study stems from trends with destructive charac-
ter, which are threatening the idea of childhood. The specific terms in the analysis are 
prompted by some objective processes that activate the collective unconscious in the 
culture. How is updated the archetype of the child and its function in contemporary art? 
The author seeks an answer in the light of the psychology of Carl Gustav Jung.

KEYWORDS: child, archetype, analytical psychology, art, pedagogy.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Нарастващата актуалност на изследванията върху проблеми на дет-
ството до голяма степен произтича от някои ясно изразени в днешно време 
тенденции от деструктивен характер, от които се налага изводът, че идеята 
за детството, появила се на определен етап от човешката история, днес е 
застрашена от изчезване [9]. Приемем ли, че знанията за детето и детството 
следва да бъдат синтезен продукт, резултат от съобществото на различни 
дисциплини – обществено-хуманитарни, естественонаучни, технологични 
и пр. – възниква въпросът има ли в това съобщество място изкуството? 
Въпрос, логично произтичащ от самото разбиране за социалната значимост 
на този особен вид човешка дейност, чието призвание е непрестанно да въз-
питава духа на съвремието, да долавя необратимите трансформации в него, 
да предупреждава за тези трансформации чрез художествени произведения 
[7: 284].
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Разбира се, тези най-общи съображения биха могли да разкрият своя 

същински смисъл при анализа на конкретна художествена творба. Каква оба-
че трябва да бъде специфичната гледна точка при такъв анализ, предвид ха-
рактера на съвременната социокултурна ситуация? Днес трудно могат да бъ-
дат пренебрегвани някои обективни процеси, активизиращи колективното 
несъзнавано в културата. Те най-общо произтичат от ситуацията на радика-
лен преход в Източна Европа, която се проявява в различни локални вариан-
ти, но по своята значимост като цяло би могла да бъде съпоставяна с епохите 
на преход в историята на Запада. Подобни ситуации най-често са съпътства-
ни от „революция в архетипическата структура на несъзнаваното“ [6: 161].

При анализа на художественото произведение и на неговото възпри-
емане, отбелязва Н. Хренов, три съображения, свързани с активността на ар-
хетипическото съзнание в различните му проявления, не бива да бъдат пре-
небрегвани: 

1) Художественият процес като цяло следва да бъде разглеждан в кон-
текста на дуалистичното осмисляне на опита в историята на изкуството, на 
алтернативността в логиката на неговото развитие, при която принципът на 
мимезиса (Аристотел) съществува заедно с принципа на ейдоса (Платон), а в 
различните епохи доминира ту едната, ту другата система [5; 3: 23].

2) Целият опит на ХХ век (художествен и нехудожествен) следва да 
бъде осмислян в съответствие с типологичните особености на културата на 
преходната ситуация [5; 4: 239], която е универсална и глобална, пределно ра-
ционалистична, прагматична и функционална, в която всичко е изменчиво, а 
вниманието е насочено повече към тялото отколкото към духа. През ХХ век 
се извършва преход към алтернативна култура, в която чувствената стихия 
отстъпва място на свръхчувствената. В нея зад видимото се улавя невидимо-
то, ценят се екстазът и интуицията. Това е идеационален тип култура. За него 
е характерна актуализация на символния тип мислене, свързан с трансцен-
дентното – алтернатива на знаковия, насочен към по-конкретни същности.

3) Активизацията на архетипа в културата на ХХ век определя нов ста-
тус на автора на художествената творба. Авторът вече не е нейният създател 
в смисъл на „оригинална, изобретяваща творческа сила“. Той само я открива, 
реорганизира, дезорганизира и осъществява в най-общ вид отдалечаването и 
разграничаването с цел възприемането на света да бъде обновено и освобо-
дено, изтръгнато от автоматизма [5].

Подобна представа предполага, че културата има фонд, от който посто-
янно се черпят елементи, необходими за разграничаване в процеса на създа-
ването и възприемането на творбата. Това разкрива предпоставки за поредно 
актуализиране аналитичната психология на К. Г. Юнг.

Какво може да ни даде едно ново обръщане към аналитико-психо-
логичния метод? И което е по-важно: доколко то би могло да допринесе 
за обогатяване на днешната представа за ценностния статус на детството 
в културата? Основания за тези въпроси бихме могли да търсим в самата 
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същност на колективното несъзнавано като централно понятие в психоло-
гията на Юнг.

Колективното несъзнавано е вместилище на архетипите – схеми, ап-
риорно формиращи представите на човека. Архетипът обаче е „съд, който 
никога не можеш да изпразниш и никога не можеш да напълниш. […] Той 
остава непроменен през хилядолетията и въпреки това изисква винаги ново 
тълкуване. Архетипите са непоклатимите елементи на несъзнаваното, но те 
постоянно менят своя образ“ (подч. мое – Д. В.) [8: 185].

Как се актуализира архетипът на детето и съответствашата му функ-
ция в съвременното изкуство? Бихме ли могли и защо именно днес търсим 
някакъв по-дълбок смисъл на подобна актуализация като път към „освобож-
даване на онези спасителни сили, които извечно са помагали на човечеството 
да се избавя от всякакви опасности и да превъзмогва даже най-дългата нощ“? 
[7: 284] Отговор на така поставените въпроси ще потърсим в светлината на 
обобщаващото изложение на Юнг относно психологията и специфичната фе-
номенология на архетипа на детето.

На проекцията на тази проблематика върху материал от художестве-
ното творчество като специфичен модус за нейната интерпретация обръща 
внимание Г. Башлар: „В нашите мечтания, отправени към детството, отбеляз-
ва той, всички архетипи, които свързват човека със света, които допринасят 
за поетическия сговор между човек и вселена, всички тези архетипи са по 
някакъв начин съживени. […] Ако думата „анализ“ трябва да има смисъл, 
когато става въпрос за детството, нужно е да се подчертае, че по-добре се ана-
лизира едно детство чрез стихове, отколкото чрез спомени; чрез мечтания, 
отколкото с помощта на факти“ [2: 121].

В контекста на настоящото изследване по-специално внимание заслу-
жава и друга теза на Башлар: философът настоява да бъде призната перма-
нентността на едно ядро на детството в човешката душа, „на едно неподвиж-
но, но вечно живо детство, вън от историята, скрито за другите, дегизирано 
като история, когато бива разказвано, но лишено от реално съществуване, 
освен в миговете на озарение – другояче казано, в миговете на своята поети-
ческа екзистенция“ [2: 95].

От така очертаната специфична гледна точка ще се спра на едно забеле-
жително явление на съвременната българска художествена култура – „Балада 
за Георг Хених“. Произведение на Виктор Пасков, удостоено с най-престижни 
международни отличия, преведено на повечето европейски езици.

София. Средата на ХХ век. Едно дете е свидетел на последните години 
от живота на основателя на българската лютиерска школа. Самотен и забра-
вен от всички чех. За невръстното момче Георг Хених неусетно се превръща 
в олицетворение на целия космос. С трагичната кончина на стария майстор 
връхлитат множество болезнени въпроси: Дали, след като напусне този свят, 
човек продължава да живее в съзнанието на другите? Каква е съдбата на оне-
зи неща, които създаваме с най-голяма любов – единствените, които сме в 
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състояние да създадем? Кое ни прави алчни, зли и безсърдечни? Кое ни уни-
зява и принизява? И най-вече – къде е смисълът на човешкия живот?

Като при всяка наистина голяма творба на изкуството, каквато не-
съмнено е „Балада за Георг Хених“, на преден план излиза фундаментален 
по своята същност въпрос: в какво се крие тайната на нейното въздействие? 
Дали не е в онова състояние на мистична съпричастност, в онези дълбини на 
преживяване, в които живее не някакъв индивид, а човекът – там, където до-
брото и злото на отделното човешко същество отдавна са изгубили значение, 
за да остане една-единствена човешката екзистенция? Зададен по друг начин, 
въпросът би звучал така: доколко архетипична е творбата на В. Пасков?

Макар същина на архетипите да е бързотечното взаимопроникване, в 
„Балада за Георг Хених“ ще търсим различни аспекти на един от тях – на ар-
хетипа на детето.

* * *

Всеки, дори и бегло да познава житейския и творчески път на автора 
на „Балада за Георг Хених“, без особени усилия би доловил биографичните 
мотиви в нея. Ала анализът на мотива на детето като остатък от спомена за 
собственото детство според Юнг само заобикаля въпроса. Към истината ни 
насочва една по-различна постановка: мотивът на детето като образ на оп-
ределени неща от собственото детство, които сме забравили [8: 167]. Текстът 
на Пасков очевидно позволява такава интерпретация: „По някакво странно 
стечение на обстоятелствата в деня, в който Георг Хених е починал, аз съм 
навършил дванадесет години. Положих усилия да си спомня този ден. Но там, 
където трябваше да бъде споменът – в сърцето? душата? – имаше бяло петно.“ 
При архетипа обаче съвсем не става дума за образ, принадлежащ на отдел-
ния човек. И ако разширяването на индивидуалните аналогии насочва към 
мотива на детето като предсъзнаван аспект на колективната душа, възник-
ва въпросът за несъвместимостите и противоречията между състоянията на 
минало и настояще – човекът насила се е разграничил от своя първоначален 
характер и така се е откъснал от корените си. Разривът с предпоставката на 
детството като първично състояние прави според Юнг възможна визията за 
детето [8: 167 – 168]. В този модус като че ли най-пълно се разкрива дълбоката 
същност на проблема в творбата на Пасков. Забравата – откъсване от корена. 
Забравата – морална катастрофа. „Дали – както красиво е казано – духът на 
майстора се преселва в неговите ученици, а изкуството му – в тяхната памет 
и дело. […] Ти си мъртъв. Двадесет и четири години след смъртта ти никой 
не знае нищо за теб. Малкото, което знам аз, едва ли има нещо общо с твоето 
изкуство. По-скоро то има нещо общо с мен. Защото бях забравил кой съм!“ 
(подч. мое – Д. В.)

Опитът за относително адекватно систематизиране на долавящите се 
първоелементи и първоначални схеми на представи, залегнали в структура-
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та на художествените образи в „Балада за Георг Хених“, се натъква на невъз-
можността за по-ясно разграничение поради текущото взаимопроникване, 
съставляващо тяхна същност. Малкият Виктор е цар… Като цар Давид. Като 
цар Саул. Като цар Соломон… „Малкият цар“ би могъл да бъде тълкуван като 
конкретно превъплъщение на аспектите на детето-бог или на младия герой 
[8: 171]. Ала мотивът на неуважение, враждебност, изоставеност на произво-
ла на съдбата, съпътстващ тези аспекти и разкриващ специфичната феноме-
нология на архетипа на детето, на изпълнената със страдания конфликтна си-
туация, за която винаги ще важи максимата „трета възможност няма“, в една 
или друга степен съставляват емоционалния фон и на детството на бащата, 
който произхожда от бедно семейство (според анонимни писма той е копе-
ле), а донякъде и на майката, във фамилното чувство на която „зее огромна 
дупка, пробита от най-близките ѝ роднини. […] Дядо ми по бащина линия бе 
умрял, преди да се родя, този по майчина линия не искаше да знае за мен. […] 
бях бедно, бедно, бедно, бедно – най-бедното дете на света.“ В допълнение 
родната къща – този вечен символ на топлота и на закрила, е всъщност къща, 
която всички мразят и проклинат, считайки я отговорна за всеобщата мизе-
рия. „Старата еврейска къща на улица „Искър“. Бивше италианско посолство, 
после публичен дом, после гробница за бедни семейства и змиярник, където 
бяхме наблъскани като мишки в капан…“ При многоликата феноменология 
на архетипа с единственост и множественост на мотива на детето [8: 171] тук 
като че ли надделява усещане за множественост, за онова състояние на несъз-
наваната идентичност със семейството или пък с многолюдна общност.

В текста на В. Пасков мотивът на детето би могъл да бъде доловен и като 
особен случай на мотива на „труднопостижимата скъпоценност“, при който в 
най-пълна степен се проявява неговата безгранична изменчивост [8: 165]: „ци-
гулката на Георг Йосиф Хених. […] едно неописуемо красиво създание, […] еф-
ирно и крехко, искрящо със златните си струни […], ухаещо като царско дете“.

Какво отражение намира в „Балада за Георг Хених“ психологически-
ят факт, че детето е едновременно невзрачно, непризнато, но и божествено – 
олицетворение на най-силния и неизбежен човешки порив към самоосъ-
ществяване? „В най-смелите си мечти майка ми ме е виждала на концертния 
подиум, дете чудо в миниатюрен фрак и папионка, с миниатюрна цигулка в 
ръка, облян в светлина и слава…“ Във всеки мечтател живее едно дете, от-
белязва Г. Башлар, едно дете, което мечтанието възвеличава и укрепва. Пер-
манентността на детството според философа е жива в мечтанието. Още едно 
мечтание и това перманентно, възвеличавано дете става бог [2: 131]. „Колко-
то до мен – аз страстно желаех да стана прочут цигулар. (Страстно желаех да 
стана и прочут милиционер, машинист, пожарникар.) […] Аз ще уча, ще си 
поправя бележките, ще гледам бързо да стана цар.“ Стремежът и принудата 
към самоосъществяване е природна закономерност. Тя прави силата на дете-
то непреодолима и непобедима дори когато началото на действието ѝ е едва 
забележимо и изглежда невероятно [8: 176].
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Теоретично определян като обединяване на най-силни и впечатляващи 

противоположности, каквито са съзнавано и несъзнавано, хермафродити-
змът на детето е спасителен мост за съвременното съзнание, застрашено от 
разрив с естествената цялост на човешката душа [8: 179]. Символ на несъзна-
ваната психика в творбата на В. Пасков е вечерта със сенките, чието царство 
е тъмнината на мазето. „Те приближаваха, докосваха Георг Хених и леко, като 
синкави балони, се отблъскваха от него, издигаха се нагоре и плавно се призе-
мяваха… Старецът се превиваше още повече, сякаш за да скъси разстоянието 
между себе си и тях…“ Скъпи хора, преминали в отвъдното… „После те си 
тръгваха. След тях си тръгвах и аз.“

Странни образи, изплували от бездната на несъзнаваното, подхранват 
фантазията на малкото дете и неудържимо го привличат. „Бях потънал с гла-
вата надолу в света на Георг Хених, населен със сенки, царе, богове, говорещи 
дървета, полумрак и тайнствени гласове в полумрака. Този свят ми бе мно-
го по-близък от конкретния, потискащия, неумолимия свят на показалките, 
зелените чинове и черната дъска, двойките и забележките, недоумението на 
учителите и присмеха на съучениците ми.“

Дори да приемем, че хермафродитизмът на детето е само едно от въз-
можните тълкувания на общуването със света на сенките, този аспект не бива 
да бъде пренебрегван. Прогресът и развитието като идеали губят смисъла си, 
отбелязва Юнг, ако човекът стигне до новото си състояние само като фраг-
мент от самия себе си, ако остави зад гърба си всичко фоново и съществено в 
тъмнината на несъзнаваното, в примитивно или дори във варварско състоя-
ние. Целостта на човешката душа се съдържа в конструктивното обединяване 
на съзнавано и несъзнавано [8: 180 – 181].

„Появата на мотива на детето в психологията на индивида по прин-
цип означава антиципация на бъдещото развитие дори когато на пръв поглед 
изглежда, че става дума за ретроспективно оформление. […] Това е в точ-
но съответствие с познанията на психологията на отделната личност, кои-
то показват, че в „детето“ се заражда бъдещата промяна на личността.“ [8: 
170] „А аз – ще робувам в моето царство на занаята, и може би някой ден ще 
стана майстор. Тогава… тогава ще седна и ще напиша една последна книга.“ 
Тази „последна книга“ всъщност е символ – антиципация на образ, продукт 
от синтез на съзнавани и несъзнавани елементи в изграждане на цялостната 
личност. Последната книга, която ще увенчае делото на майстора, ще бъде не 
друго, а най-обикновен буквар. Renatus in novam infantium. Прераждане за 
ново детство. Като символ на началото, букварът насочва към скритото, към 
невидимото начало на ново детство, на нов живот.

В аналитичната психология детето е същество на началото, но и съще-
ство на края. От психологическа гледна точка тази формулировка означава, 
отбелязва Юнг, че детето символизира предсъзнаваната и следсъзнаваната 
същност на човека – несъзнаваното състояние на младенческата възраст и 
следсъзнаваната същност като антиципация per analogiam за състоянието 
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отвъд смъртта [8: 184]. Интерес в това отношение предизвиква втората част 
на Гьотевия „Фауст“: тя ясно откроява подобни архетипически ходове, чиято 
активност в изграждане на художествените образи придава на цялото дълбо-
чина и перспектива. След смъртта си Фауст е приет като момче в „хора на бла-
жените момчета“. Преживяване завършено, изпълнено от видение. Подобно 
преживяване съдържа и „Балада за Георг Хених“: 

„Мъглата се вдигна пред очите ми и видях – ето, пада вечерта, а в да-
лечината, от една точка в небето започва да се вдига пушилка звезден прах; 
от нея излиза конник, който бясно препуска: – точката наедрява все повече и 
повече и ти виждаш, че към теб препуска брат ти Антон. […]

Накъде препускате? – пътят се вие високо в небето, блести яспис и ру-
бин, седем свещника греят и осветяват вратата на дома, в който живее господ.

Ето я огромната небесна зала и там са събрани всички: ангелите и сера-
фимите, … божият син и майка му […]“

Не бива да си служим, пише Башлар, с думата „смърт“ при микромета-
физичното изучаване на съществото, което се явява и изчезва, за да се появи 
отново [2: 107 – 108]. Във финала на творбата символ на преминаване в от-
въдното е небесната каляска: 

„Ще чакам да пристигнеш някоя вечер с небесната каляска…“
Ала тази небесна каляска е и още нещо – символ на устрема към нов 

живот: 
„Тогава ще седна от дясната ти страна, ние ще препуснем с всички сили 

към небесата, около нас ще гърми и трещи, ще святка и ще проблясва, а ние с 
теб ще викаме, колкото ни стига гласът: 

– Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще 
бъде!“

* * *

Многообразните превъплъщения на архетипа на детето с неговите пси-
хологически и феноменологични характеристики – изоставеност, непобеди-
мост, устременост към бъдещето, хермафродитизъм, начално и крайно съще-
ство – предизвикват изследователския интерес не само с това, че те реално 
влизат в общия баланс на естетическата структура на „Балада за Георг Хених“. 
Този интерес далеч надхвърля иначе широките граници на изкуствознанието 
и естетиката. Може да не приемаме тезата на Юнг за изпреварващите съзна-
нието метаморфози на несъзнаваното. Може да я обявяваме за тенденциозна. 
Не бихме могли да отречем обаче съществуването на онези епохи в историята 
на човечеството, най-важното съдържание на които се е проявявало извън 
артикулираните идеологически форми [1: 153]. Обективните процеси, ак-
тивизиращи колективното несъзнавано в културата на нашето съвремие, и 
специфичната артистична диспозиция на художника с превеса на колектив-
ния психичен живот са основание за по-различния подход към творбата на В. 
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Пасков. Подход, при който интересът към архетипа на детето е обусловен от 
неговата функция [8: 163]: да откриваме тълкуване, съответстващо на всяка 
новозавоювана степен от култивираното диференциране на съзнанието; да 
свързваме все още съществуващия в нас живот от миналото с днешния, който 
заплашва да избяга от него; да се предпазваме от формирането на съзнание 
без корени – съзнание, откъснато от миналото, изложено на всякакви сугес-
тии, практически заплашено от психични епидемии…

В този модус „Балада за Георг Хених“ може да бъде тълкувана като пред-
чувствие за онези трансформации в колективната душа, свързани с процеса 
на разпад на символните форми – фундамент на детството: 

„Цар Саул, обзет от меланхолия, свири на арфа.
Цар Давид, който победи Голиат, посяга към гуслата.
Цар Соломон вади тръстикова пръчица и пише: всичко е суета.
А мен – какво ме чака мен?
Растат инфантите, тежко им.“

* * *

Ако обърнем поглед към науката, по-конкретно – към сферата на пе-
дагогиката, ще установим, че това е един от главните проблеми – обект на 
анализ в бестселъра на Н. Постман „Изгубеното детство“. Оказва се, че за 
времето от съзряването на замисъла (средата на 70-те години на ХХ век) до 
публикуването на труда през 1982 година тенденциите с деструктивен ха-
рактер, за които говори авторът, са се задълбочили значително, а днес вече 
са достигнали до наистина неимоверни мащаби. Символна среда, непозната 
досега, резултат от все по-налагащото се господство на визуалното начало в 
днешната култура и от шеметно настъпващите нови технологии, подкопава 
социалните основи на детството. Незащитено от пороците на възрастните, 
то неусетно става по-малко непосредствено, повече недоверчиво и скептич-
но. Хуманизацията и хуманитаризацията като принципи на преориентиране 
на образованието и възпитанието на децата и подрастващите към културата, 
към духовния свят на личността, все повече се осъзнават като незаменимо 
средство за преодоляване заплахата от изгубване на детството. Възпитанието 
е общуване, сътрудничество, сътворчество, жизнетворчество… „Когато ре-
алната или въображаемата нужда потъне в грижата и отчаянието, пише С. 
Киркегор, прави човека неприятен или го поваля, човек обича да усеща бла-
готворното влияние на едно дете, да начене неговата школа и с олекнала душа 
да го нарече свой учител.“ [2: 129]

Различните превъплъщения на архетипа на детето в „Балада за Георг 
Хених“ насочват към живото ядро на детството в човешката душа. Към „веч-
ното дете“ в човека като неописуем опит [8: 185].

Неприспособеност, която е недостатък, но която е привилегия от Бога…
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Непредвидимост, която представлява последната ценност и нещо, кое-

то няма цена…
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА САМОСТОЯТЕЛНАТА 
РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Димитър И. Балкански

SOME PROBLEMS OF STUDENTS’ INDEPENDENT 
WORK IN TRAINING IN FINE ARTS

Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: The article reveals the nature and role of individual work in teaching art 
for practical learning and skills during the implementation of pictorial activity of stu-
dents. Highlighting some problems and weaknesses that accompany self pictorial activi-
ty of students from primary school level (lower secondary level 5-8 class) of comprehen-
sive school and provide guidance to overcome them in the educational process in art. 
Recommendations are given for the development of creative imagination of students 
through specific themes and subjects that are realized in teaching art.

KEYWORDS: independent work, independent imaging activities, problems.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-139/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Времето, в което живеем, се характеризира с бързи социални, иконо-
мически и културни преобразования, които налагат самостоятелно и рацио-
нално да се решават възникналите ситуации в реално съществуващата дейст-
вителност. Затова едни от основните задачи, които си поставя съвременното 
образование, е училището да възпитава творчески личности, годни самосто-
ятелно да мислят и да се ориентират във възникващите проблеми. Това може 
да се осъществи чрез използване на самостоятелната работа в процеса на обу-
чение в общообразователното училище.

В педагогиката самостоятелната работа се разглежда като сложен про-
цес, който спомага да се реализира у децата творческият им потенциал и въз-
питава у тях качества като инициативност, самостоятелност, активност, само-
критичност, организираност, отзивчивост, целенасоченост и др. Тази дейност 
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е показател на усвоените знания, умения, натрупан опит от подрастващите, 
като в неядететодоголямастепенповтаряпридобитияопит, ноотновапозиция, 
пособственожелание и с голяминтерес.

Самостоятелната работа се стимулира от живота, в който детето актив-
но се включва, и е продиктувана от впечатленията, натрупани под влияние 
на обучението и възпитанието, обществената и природната среда. Този вид 
дейност се опира на детските представи и емоционалните преживявания, 
като нейните мотиви са свързани с различни потребности на подрастващите, 
задоволявайки разностранните им интереси и развивайки творческото им 
въображение.

Самостоятелната работа на учениците е такава дейност, която съз-
нателно се извършва от тях, без пряката помощ и участие на учителя, но с 
определена педагогическа цел, конкретизирана от него. Тя се организира и 
провежда с помощта на различни методи и похвати в рамките на основната 
организационна форма на обучение в училище – урока или извън нея (в из-
вънкласните и извънучилищните форми). Същността на всяка самостоятел-
на работа е проблемът или задачата, коитоученицитетрябвадарешат, опирай-
кисенаусвоенитезнания, умения и навици.

Самостоятелната работа се явява важно средство за развиване на поз-
навателни способности у учениците като: наблюдателност, способност за из-
следване и експериментиране, логическо мислене, проява на въображение и 
творческа активност при усвояване и прилагане на знанията. При нейното 
осъществяване учениците съзнателно се стремят да постигнат поставените 
задачи от учителя, като влагат всичките си усилия (умствени и физически).

Учителят от активен елемент на учебно-възпитателния процес става от-
носително пасивен, според досегашното разбиране за участието му в урока, а 
ученикът от обект на обучението се превръща в активно действаща личност. 
Общоизвестно е, че всяко знание и умение е плод на определено психическо 
действие. Когато ученикът действа по време на самостоятелната работа, той 
не само усвоява и затвърдява знания и умения, но осъществява и познавател-
на дейност.

Самостоятелната работа е управляем процес, даже и в такива моменти, 
в които ученикът работи напълно самостоятелно. Ръководството на учителя 
се проявява косвено, чрез възложената задача, чрез предварителни обяснения 
и указания за нейното изпълнение и чрез утвърдените критерии за самопре-
ценка и оценка. По пътя на самостоятелно мислене учениците, поставени в 
проблемна ситуация, изпълнят поставената от учителя задача.

В разработените у нас методики по изобразително изкуство в прогим-
назиален етап (5–8 клас) ясно са изяснени проблемите на обучението: цел, 
задачи, учебно съдържание на програмите, методи, похвати, подходи и др. В 
тези дидактични разработки намира място и цялата технология на учебните 
часове, където под ръководството на учителя учениците усвояват достъпни 
знания, умения и навици. Основните форми за протичане на самостоятел-
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ната работа по изобразително изкуство са: самостоятелните упражнения и 
творчеството, сюжетно-ролевите и театрализираните игри, участието на 
учениците в художественото оформление на празници и развлечения, в са-
мостоятелна изобразителна и декоративно-приложна дейност в училището 
и сред природата и др.

Усвояването на знания по изобразително изкуство са тясно свързани 
с продуктивна, практическа изобразителна дейност, при която учениците са 
поставени в положение на изпълнители и творци. Самостоятелната работа 
се използва и като основен практически метод, при който учителят незабеля-
зано управлява дейността на учениците. Тази дейност в обучението по изоб-
разително изкуство стимулира изобразителната изява на ученика, неговите 
интереси, познавателни и творчески способности, като съдейства за осмис-
ляне, задълбочаване и по-трайно усвояване на знанията. Чрез този вид са-
мостоятелна дейност се придобиват и затвърдяват нови знания с помощта на: 
учебник; наблюдение на обект; изследване на проблем и т. н.

В самостоятелната изобразителна дейност най-добре се разкриват про-
пуските в знанията и уменията на учениците, трудностите, които те изпитват. 
В нея могат добре да се видят ученическите възможности, наклонности, инте-
реси и способности, които имат голямо значение при определяне на насоките, 
характера и съдържанието на индивидуалната работа с всяко дете.

Времето за самостоятелната изобразителна дейност в часовете по изоб-
разително изкуство е приблизително 70% – 80% от общото учебно време. Това 
обстоятелство поставя изискването да се осигурят условия за повече ефек-
тивност и оптималност при протичане на определеното ѝ време. Учителят 
подхожда индивидуално и диференцирано при утвърждаване на правилните 
действия по време на самостоятелната изобразителна дейност и при кориги-
ране (осъществява индивидуални, групови и общи корекции) на допуснатите 
грешки от учениците.

При творческата самостоятелна работа учениците напълно се осво-
бождават от образците и шаблоните, като познавателната им дейност при-
добива изследователски характер. При осъществяването ѝ се постига висока 
степен на самостоятелност у учениците, като може да се формулира проблем, 
да се състави план за решаването му, да се обособи хипотеза и да се подберат 
подходящи средства за разрешаването ѝ.

За да бъде успешна самостоятелната творческа работа, тя трябва да 
бъде организирана и планирана, да е достъпна за учениците, да е съобразена 
не само с възрастовите, но и с индивидуалните им възможности, като по-
степенно се повишава степента ѝ на трудност. В процеса на тази дейност се 
формира психиката на учащите се, изграждат се отделни психически проце-
си, цялостната личност, необходима за повишаване на активността, съзнател-
ността и самостоятелността ѝ.

Във връзка с посочените видове самостоятелна работа се определят и 
нейните задачи – познавателни и творчески.

Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците ...
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Познавателните задачи заемат важно място в обучението и предхождат 

творческите задачи. При осъществяването им е необходима строга последова-
телност и постепенно усложняване на учебните задачи, което повишава инте-
реса и мотивацията на подрастващите към видовете изобразителна дейност.

Познавателните задачи по изобразително изкуство се определят на те-
оретически и практически. Те са взаимосвързани помежду си, поради посто-
янното им редуване в обучението по изобразително изкуство и изискванията 
към учебния предмет. На учителя се налага не само да дава знания на учени-
ците, свързани с теорията и историята на изобразителното изкуство, но той 
предоставя и методически насоки, технически похвати и умения за решаване 
на изобразителните задачи. Двата вида познавателни задачи съдействат за 
формиране и развиване у учениците на наблюдателност, за обогатяването на 
познавателните им психични процеси – въображение, памет, мислене и др.

Чрез познавателните задачи се усвояват от учениците новите знания, 
които са свързани с предварителна самостоятелна работа. Тази работа е 
крайно необходима в обучението по изобразително изкуство, включвайки: 
наблюдение и рисуване (скициране) на обекти от действителността, проуч-
ване историята на дадена художествена творба и т. н. Познавателните задачи 
намират място в цялостния ход на урока: при беседата на учителя, при прак-
тическотоимприложение и при конферанса, когатосезатвърдяват и оценяват-
знанията и умениятанаучениците.

В учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство учителят е 
длъжен максимално да активизира мисленето на учениците за усвояване на 
новите знания. Познавателните задачи създават възможност за възникване 
на проблемни ситуации, като мисленето започва с поставянето на пробле-
ма към учениците. В основата на проблемното обучение се намира учебният 
проблем, същността на който е диалектическото противоречие между из-
вестните на ученика знания и новата информация от факти и явления. Това 
противоречие е движеща сила за творческото усвояване на знанията от стра-
на на учащите се.

В педагогически аспект, самостоятелността може да се разглежда като 
възможност за проявяване на активност и творчески подход при решаване 
на даден проблем от детето. Проявявайки се като самостоятелна личност, то 
придобива умения да се ориентира и използва своя личен опит при решава-
не на даден проблем, в дадена ситуация, но в нов творчески за него начин. 
Трудността на поставения проблем, когато той е в рамките на възможностите 
на подрастващите, води до стимулиране на творческите им сили.

Логична форма на изразяване на проблема в обучението по изобра-
зително изкуство е въпросът. Той може да бъде информационен (например: 
„Линогравюра ли е тази рисунка?, Човешките фигури в рисунката трябва ли 
да общуват помежду си?“) или проблемен (например: „Как се работи с върха 
на облата четка?, Как трябва да се разположат човешките фигури в рисун-
ката?“). От зададения от учителя въпрос зависи не само проблемността, но 
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и дали проблемът е по силите и възможностите на учениците да го решат 
самостоятелно.

В обучението по изобразително изкуство се отдава голямо значение на 
проблемния въпрос. Той трябва да намира място в целия ход на урока: при 
излагане на новите знания, при общите и индивидуалните корекции по време 
на самостоятелната изобразителна дейност на учениците, при провеждането 
на заключителната му част – конферанса.

В пети клас на общообразователното училище първите уроци по изоб-
разително изкуство трябва да са насочени към проверка на знанията и умени-
ята на учениците, получени в началния училищен етап. Обикновено в прак-
тиката по изобразително изкуство в тази училищна възраст се забелязват 
следните слабости: 

1.  Учениците не умеят да боравят правилно и свободно с облата и пло-
ската четка.

2. Цветното изграждане на детската рисунка е ограничено от наличие-
то на разнообразни цветове, нюанси и оттенъци.

3. Голяма част от учениците избягват да изобразяват в своите рисунки 
човешки фигури или ги рисуват много малки в пространството на 
блоковия лист.

4. Не малка част от учениците не умеят да стилизират (обобщават) 
обекти от действителността и не прилагат на практика познанията 
си за различни декоративни композиции.

За преодоляване на тези слабости са необходими доста усилия и целе-
насочена работа от страна на учителя. Той трябва да изисква от учениците 
при работа с четките да ги държат правилно, да не използват молива, а да 
рисуват направо с тях. Учителят е наложително да прави демонстрация на 
блоков лист, с което да напомня на учениците за някои технически похвати, 
които да ги улеснят при практическата им изобразителна дейност (завър-
тане на четката, движение на облата четка с различен натиск, по дължина, 
напречноизползване на четката и т. н.). Паралелно с тези упражнения пе-
дагогът започва да изгражда знания у учениците за различни понятия от 
цветознанието: слънчев спектър, основни цветове, съставни и допълнител-
ни цветове, хроматични и ахроматични цветове, топли и студени цветове, 
нюанс, оттенък и др. След теоретичното запознаване с цветовете, петокла-
сниците получават задачата да нарисуват слънчевата дъга, усвояват и зат-
върдяват знанията си за естествения ред на цветовете в слънчевия спектър 
и използват начинът за работа с боите – преливане на мокро до мокро. За 
усвояване на знания за хармония в топло и студено на подрастващите се 
поставя задача да нарисуват „дърво“ само със студени цветове и „дърво“, в 
което преобладават топлите цветове. Акцентува им се, че могат да работят 
по различен начин с боите – мокро до мокро, чрез тампониране, мозаично, 
пастьозно и др., което ще доведе до разнообразие в колорита и в техническо-
то изпълнение на рисунката.

Някои проблеми на самостоятелната работа на учениците ...
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Запознаването на учениците с локалния цвят на обекти от действи-

телността се онагледява с разглеждане на битови съдове и познати предмети 
от тяхното ежедневие, с репродукции на живописни картини от художни-
ци. При анализа на художествената творба учениците самостоятелно опре-
делят локалния цвят и изразните средства, които е използвал художникът. 
Впоследствие им се предоставя възможност практически да изобразят даден 
обект, като се стремят да предадат и спазят неговия локален цвят.

В обучението по изобразително изкуство особено значение се отдава на 
ролята на цветовете при подчертаване на идейния замисъл и композицион-
ния център на рисунката. За изясняване на това, на учениците се показват 
репродукции на картини от български художници-класици („Овчари край 
Брезово“ от Златю Бояджиев, „Пеещи жетварки“ от Владимир Димитров –
Майстора и т. н.). Петокласниците самостоятелно посочват и определят ком-
позиционния център и цветовете, с които художникът подчертава своя идеен 
замисъл. Подходящи теми за затвърдяване на това са: „Училищен празник“, 
„Спортни игри“, „На излет“, „Рожден ден“, „На море“ и др., като учениците се 
стремят да нарисуват човешките фигури с различна цветова яркост и с разно-
образни нюанси и оттенъци в зависимост от разположението им в простран-
ството на рисувателния лист.

Сложните понятия по цветознание, които трябва да се усвояват, се раз-
ширяват и затвърдяват в шести клас, като учениците допълват познанията 
си и за фигурална композиция, като им се предлагат за разработване теми, 
свързани с развитието на въображението, с приказни и фантазни сюжети.

Въпросът за изграждане на подходящ колорит в ученическата рисунка е 
много сложен, от което зависи изразителността на вложената от детето идея. 
За да се подпомогнат учениците в избор на колорит в цветовото изгражда-
не на рисунката, се показват репродуцирани творби на български художни-
ци – Владимир Димитров –Майстора, Кирил Цонев, Сирак Скитник, Цанко 
Лавренов, Васил Стоилов, Калина Тасева и др. Учениците се убеждават, че 
всеки художник има както свой неповторим стил, така и различно свое виж-
дане по отношение на колоритното изграждане на своите творби. Резултатите 
от изобразителната дейност на учениците се отчитат в заключителната част 
на урока, по време на конферанса, с което се усвояват и затвърдяват новите 
знания и умения.

В седми и осми клас в уроците по живопис се акцентува по-пълно на 
видовете хармонии, като многознания, усвоени от учениците на практическа 
основа се осмислят теоретически. Чрез подходящи дидактични материали на 
учениците се помага да се онагледи какво е: цветен тон, цветен оттенък и цве-
тен рефлекс, с помощта на което рисунките на учащите се стават по-богати 
по колорит.

Особена трудност, която срещат някои ученици, е страхът и нежела-
нието им да изобразяват човешки фигури. Петокласниците проявяват склон-
ност към рисуване на малки по размери човешки изображения, предадени 

Димитър И. Балкански



77
предимно в статично положение, поради което рисунките им заприличват 
повече на пейзаж, отколкото на тематично рисуване. За преодоляване на тази 
трудност у тези ученици се спазват следните методически изисквания в опре-
делена последователност: 

1. Наблюдение на човешка глава с елементарно изясняване на пропор-
циите и рисуване по памет на познат образ („Моят приятел/приятел-
ка“, „Портрет на мама“ и др.).

2. Наблюдение на човешка фигура, разглеждане на пропорциите и ри-
суване на фигури направо с четката – графично.

3. Наблюдение на човешки фигури в движение и изображение от уче-
ниците на фигури в различни пози и движения.

4. Рисуване на две и повече човешки фигури (големи по размер), между 
които съществува сюжетно-смислова връзка.

Тези изисквания е необходимо да се спазват от учителя при реализира-
нето на сюжетно-тематично рисуване, но трябва да се има предвид, че някои 
ученици по-бързо усвояват новите знания и ги прилагат на практика, а с дру-
ги се налага да се работи индивидуално, конкретизирайки и припомняйки 
задачите при всеки урок.

Предложените методически изисквания спомагат учениците да усвоят 
знания и умения да изграждат триизмерни човешки фигури в часовете по мо-
делиране, като те се допълват с някои специфични познания за скулптурата 
като вид изобразително изкуство.

При осъществяване на декоративно-приложна дейност една част от 
учениците от пети и шести клас срещат трудност да стилизират обекти от 
заобикалящата ги действителност. За преодоляване на това съществена роля 
се пада на онагледяването с различни стилизирани изображения на цветя, 
птици, животински и човешки фигури, като се акцентува, че те са с различна 
степен на стилизация, зависеща от вида декоративно-приложно изкуство и 
от материала, с който ще се реализира конкретна декоративна творба.

На практика това може да се осъществи, като на учениците се предоста-
ви да наблюдават листа и цветове от различни цветя и растения (лале, марга-
ритка, хризантема, кокиче, лозов лист и др.). За правилното им стилизиране 
от подрастващите трябва да се изясни, че се налага да се премахнат някои 
подробности (например назъбените листенца да станат с правилна геомет-
рична форма, да се опрости и геометризира формата им). След овладяване на 
художествения процес на стилизацията учениците последователно в практи-
ческата си дейност се запознават с декоративен елемент, декоративен мотив, 
декоративна композиция, изпълнявайки различни декоративни задачи и ри-
сувайки направо с четката.

Темите по декоративно-приложна дейност в програмите по изобрази-
телно изкуство (5–8 клас) са разнообразни: изработване на проект за декора-
тивно пано, изработване на кукли и предмети със сувенирен характер, изра-
ботване на поздравителни картички, маски, сурвакници и др. Те се посрещат 
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с голям интерес от учениците, а това улеснява решаването на сложните про-
блеми, съпътстващи реализирането на декоративно-приложната дейност.

Прилагането на творческите задачи в обучението по изобразително 
изкуство съдействат най-вече за формиране и развиване у учениците на оп-
ределени художествено-изобразителни способности. Творческата дейност се 
характеризира с ясен художествен замисъл и умение за неговото претворя-
ване в самостоятелна изобразителна дейност. В случая ученикът става автор, 
създател на творбата, а творческите задачи се явяват по-висш етап на самос-
тоятелната работа.

В примерните теми в програмите по изобразително изкуство се по-
сочват индивидуални задачи за изпълнение, които насочват учениците към 
творчески изяви, но за постигане на ефективна самостоятелна творческа ра-
бота е необходимо последователно и целенасочено ръководство от страна на 
учителя. В процеса на осъществяване на самостоятелната творческа работа 
на учениците в обучението по изобразително изкуство могат да се забележат 
и следните слабости: 

1. Има неуверени в себе си ученици, с чувство на малоценност, които са 
пренебрегвани от учители и родители („Той не е художник, не умее да 
рисува!“).

2. Някои ученици при реализирането на изобразително-творчески 
задачи използват чужди идеи, плагиатстват, или ползват антихудо-
жествени и неестетични образци, които за съжаление се срещат на 
много места в бита (по магазини, битаци, панаири и др.).

3. Предварително усвояване (прерисуване, копиране) на животински и 
човешки фигури в определени пози и движения, които нямат нищо 
общо с характерното детско виждане при изобразяването им.

4. Наличие на бедни и ограничени образни представи, липса на въоб-
ражение у някои ученици, за различни обекти и явления от заобика-
лящата ги среда.

5. Неумение да се наблюдава целенасочено от някои ученици и да се 
усвояват специфични качества на обектите, при рисуване по натура.

6. Безразличие към поставената тема и липса на желание да се използват 
разнообразни материали и технически похвати при реализирането ѝ.

За преодоляване на тези слабости още в първите часове по изобрази-
телно изкуство в пети клас учителят е длъжен да изгражда увереност и са-
мочувствие у своите възпитаници по отношение на тяхната изобразително-
творческа дейност. Педагогът трябва да работи индивидуално с ученици, по-
казващи определени слабости в изобразителната си дейност и да поощрява 
всеки техен успех при всяка възможност пред целия клас. Освен това, още 
от най-ранна училищна възраст детето трябва да привиква да работи самос-
тоятелно, като се опира на своите възможности, на личните си представи за 
обектите и явленията около него, на оценките си за тях, на своите преживя-
вания и интереси.

Димитър И. Балкански
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Учениците се стимулират към самостоятелна творческа работа и чрез 

онагледяване на учебния процес с ученически рисунки, спечелили престиж-
ни отличия от регионални, национални и международни изложби. Учителят 
акцентува на тяхната характерна изразителност и експресивност по отноше-
ние на изграждане на формата, богатството на колорита, оригиналната ком-
позиция, използваните изразни средства, материали и техники на работа.

Важен проблем, който заема централно място в самостоятелната ра-
бота, е развиване на творческото въображение на учениците. Този психичен 
процес се основава на сетивните впечатления, на представите и образите, 
намиращи се в паметта на подрастващите. Даровитите деца имат развито 
творческо въображение, но те са единици, а трябва да се работи системно и 
последователно и с останалите деца от класа. За това е необходимо да се раз-
виват техните впечатления и образни представи, като им се предоставят за 
реализиране теми с приказен и фантастичен сюжет (илюстрации от приказки 
с образи на непобедими герои, великани, магьосници, добрифеи и др., теми 
с фантазни светове и извънземни същества), стимулиращи творческото им 
въображение. При осъществяването на рисунки по тези теми учениците се 
пренасят мислено в една приказна действителност и с всеки изминат учебен 
час обогатяват своите представи и творческото си въображение. За това съ-
действа и влиянието на телевизията, киното, театъра, цирка, анимационните 
и игралните филми, компютърните игри, илюстрациите на книги с фантазен 
сюжет и др.

При избора на сюжет момчетата избират да изобразяват супер-герои, 
чудовища, роботи, космически светове и др., а момичетата предпочитат да 
рисуват принцеси, русалки, феи и др. Това налага по време на самостоятел-
ната работа на учениците обучението по изобразително изкуство да се ди-
ференцира и да се работи индивидуално с тях, съобразявайки се, не само с 
техните възможности, но и с техните желания и интереси.

Уроците по сюжетно-тематично рисуване поставят за разрешаване 
сложни проблеми, за които се изискват, както познания за израждане на ри-
сунката по отношение на нейната композиция, цветово или графично реше-
ние, начин на изграждане на формата, използвани изразни средства, матери-
али и техники, така и умения за изображение на човешки фигури в различни 
движения и пози и проява на богато творческо въображение.

Обучението по изобразително изкуство в основна училищна степен 
(5. – 8. клас) не изчерпва изцяло художественото възпитание на подраства-
щите. За развиване на изобразително-творческите способности са необхо-
дими и други извънкласни форми, които да осигуряват по-голяма самостоя-
телност на учащите се в избора на тема, на материали и техники за нейното 
реализиране.

За осъществяване на ефективна и пълноценна самостоятелна работа на 
учениците в обучението по изобразително изкуство учителят трябва да се съ-
образява със следните изисквания: 
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1. Да се използват разнообразни материали и техники, които да предос-

тавят възможност учениците да разгърнат пълноценно своите изоб-
разително-творчески способности.

2. Самостоятелният избор на изразните средства насочва учениците 
към индивидуално творческо виждане и проява на оригинално из-
граждане на тяхната творба.

3. Системно и целенасочено да се работи за формиране и развиване на 
творческо въображение у учениците.

4. Подборът на темите трябва да съдейства за мотивиране на учащите 
се към изобразителната дейност и за създаване на творческа и емо-
ционално-естетическа атмосфера за работа в клас.

5. Изобразителната дейност да поставя за разрешаване проблемни за-
дачи, което изисква от учениците проява на нестандартно мислене, 
силна воля и находчивост.

6. Да се създаде мотивираща среда, в която учениците да имат усещане-
то, че всичко се извършва по тяхна инициатива, че те са тези, които 
трябва да избират, да мислят, да оценяват и да решават.

Понастоящем, когато се осъществяват реформи за обновяване и обога-
тяване на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство, самос-
тоятелната работа на учениците придобива все по-голямо значение. Тя спо-
собства за индивидуализиране и диференциране на изобразителната дейност 
на подрастващите, а също така и за постигане на максимална активност у тях, 
присъщи на развиващото обучение.

Самостоятелната работа е управляем процес, в който съществена роля 
се пада на субективния фактор – учителя. От неговите професионални ка-
чества и компетенции зависи не само формирането на интерес у учениците 
към изобразителната дейност, но и решаването на различни проблеми, каса-
ещи тяхната самостоятелна изобразителна дейност. „Беспорен е фактът, че 
творческите способности на учениците се развиват по-успешно в условия-
та на познавателна активност и самостоятелност. Тогава е естествено да се 
помисли за възможностите, които стоят пред учителя, поставен при такива 
условия, да осигури повече дейности на своите ученици, при които те ще из-
явят своята фантазия, творчество, съобразителност и лично отношение“ [1: 
27]. Чрез правилното организиране на самостоятелната работа учителят още 
по-добре се ориентира в личностните прояви на учениците, коренно изменя 
характера на педагогическо взаимодействие с тях, като се съобразява с лич-
ните им интереси и преживявания.

Димитър И. Балкански
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ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА И ПРОМЕНИТЕ  
НА ЦВЕТОВЕТЕ В ЖИВОПИСТА

Димитър Н. Чолаков

ABOUT THE TECHNOLOGY  
AND COLOUR CHANGES IN PAINTING

Dimitar N. Cholakov

ABSTRACT: Foundations, linkers and pigments are the alphabet in the complex and 
diverse language of painting. Not knowing the materials and technology often leads 
to processes of darkening, graying, opacity or blackening of the painting layer. All the 
materials that painters use are subject to modification from the moment of their use. 
Part of these processes develop regardless of the painter’s skills but by studying the theo-
ry thoroughly he may be able to predict them. All too often the reasons for graying are 
problems with the primer, applying painting layer on a wet bottom layer, excessive use 
of turpentine oil etc. Opacity is even graying of all tones of the painting. If this occurs 
at certain places only, then this is a defect. Blackening of the painting layer is mainly 
due to formation of copper salts as a result of improper mixing of paints as well as quick 
drying of the oil.

KEYWORDS: foundations, linkers, pigments, painting tone, darkening, opacity, black-
ening, graying.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-140/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Основите, свързвателите и пигментите са само азбуката в сложния и 
многообразен език на живописното изкуство. Затова от особено важно зна-
чение в обучението е студентите да се запознаят с тях, както и с техниките и 
технологията за изпълнението и реализацията на пластичната идея. Между 
всички тези компоненти има органична връзка. Непознаването на матери-
алите и технологията често води до процеси на потъмняване и посивяване 
на живописния слой, както и до напукването му. Тъй като това са химически 
процеси, често неправилното смесване на топли и студени цветове води до 
тяхното взаимно унищожаване, като се получават „закаляни“ или „мъртви“ 
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тонове. Напукванията на маслените картини се дължи на полагане на бър-
зосъхнещи бои, каквито са кобалтовата синя или умбрата, върху недобре из-
съхнали слоеве. Затова при обучението на студентите трябва освен добре да 
се запознаят с теорията, да могат и практически да се справят с технологич-
ните проблеми при живописване, както на етюд, така и на пейзаж, натюрморт 
или композиции. За съжаление в много художествени акадимии и педагоги-
чески факултети с катедри по изобразително изкуство на този проблем не се 
отдава необходимото значение, което впоследствие води до доста негатив-
ни резултати и трудности при реализацията на живописните творби. Също 
тако научните и теоретичните разработки в тази посока не са достатъчни. На 
ученика и студента трябва да бъдат предадени съответни познания, с които 
той да може свободно да борави, не само изпълнявайки етюдните задачи, а 
и по-късно реализирайки се като художник. Много често завършилите оста-
ват в омагьосания кръг на етюда, тъкмо поради непознаването практически 
на технологичните принципи за пластичното изграждане на живописната 
картина.

В последните години все повече живописци се пренасочиха от живо-
писването с маслени бои към акрила. Чисто технологично акрилните бои 
предполагат по-бързо реализиране на пластичната идея, а ефектът е близък 
до маслената живопис. Непознаването на техниката и технологията и при ак-
рилните бои води до нежелани резултати. Не бива да се живописва с акрил 
върху силно маслено грундирано платно, или върху основа, живописвана с 
маслени бои. Това неминуемо ще доведе до опадването на част или на целия 
акрилен живописен слой след изсъхването му.

Всичко казано до тук в пълна степен важи и за останалите живопис-
ни техники: акварелната, темперната, пастелната и различните видове стенна 
живопис. Все повече галеристи, колекционери и любители на изобразител-
ното изкуство се интересуват от добре изпълнените в технологично отноше-
ние произведения, както и от качеството на вложените материали като бои, 
платна, подрамки и различни други видове основи. Може да се каже, че бъл-
гарският художник най-добре се справя с акварела и пастела, разбира се с 
известна уговорка. На българския пазар вече се предлагат изключително ка-
чествени хартии, както и различни качествени марки акварел и пастели.

За да не се променят съществено тоновете на картините, изпълнени с 
маслена техника или акрил, художниците трябва по време на своето обучение 
да са усвоили редица умения. Всички материали, с които си служи художни-
кът подлежат на видоизменение още от мига на тяхното използване. Това се 
дължи на редица прости или по-сложни физически, физико-химически или 
пък чисто химически процеси.

Разбира се, че една част от тези процеси се развиват независимо от 
уменията на твореца, но изучавайки теорията обстойно, той би могъл да ги 
предвиди, като с това се създава възможност за тяхното забавяне или почти 
пълно отстраняване. Част от тези процеси са проучени и са известни още на 
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старите майстори, а друга част сега се изучават благодарение на съвременни-
те технологии. Най-същественният проблем, който съществува още от съз-
даването на първите живописни произведения, е промяната на тоновете. Той 
най – често се изразява в посивяване, матиране или почерняване. Причините 
могат да бъдат различни, но най-често това се дължи на следното: 

– проблеми с грунда-той е много постен и неизолиран; 
– полагане на следващ слой живопис върху недобре изсъхнал долен 

слой; 
– прекалена употреба на терпентиново, ленено, орехово или друго 

много блажно масло; 
– прекомерно разреждане на бои, които съдържат голямо количество 

масло, а това са: сиена, земна зелена, черните и умбрите; 
– податливи на сивеене са ултрамаринът и белите; 
– колкото по-дълго се изчаква изсъхването на живописните пластове, 

толкова по-рядко се случва посивяването на живописния слой; 
Това не важи в пълна степен за акрилните бои, тъй като при тях раз-

творител е водата, а не маслото и посивяването е до голяма степен вследствие 
на изпаряването на водата или чисто химическите реакции между отделните 
окиси.

Най-често посивелите зони в маслените картини се третират с краен 
фирниз, който съдържа избелено ленено масло, терпентиново масло и дама-
рена смола. Трябва да се изчака пълното изсъхване на живописния слой и то-
гава да се нанася крайният фирниз. Слоя, който се нанася с крайния фирниз, 
в никакъв случай не трябва да бъде плътен. Ако се нанася с четка, не бива 
силно да се втрива, затова най-добре е да се нанася с пулверизатор.

Освен неприятните посивявания съществува и така наречената „мато-
вост“. Тя е равномерно посивяване на всички тонове на живописната картина 
и много често съзнателно се използва от художниците. По този начин се по-
стига приятен, въздушен и пастелен характер на маслената живопис. Мато-
востта на картините в този случай се дължи на отразяването само на част от 
лъчите от повърхността на боите. Много често, за да се постигне матовост, 
се използва избелен пчелен восък. Той се поставя или като съставна част от 
маслените бои/няколко процента/ или като съставна част на разредителите. 
И в двата случая восъкът трябва да се разтвори на водна баня в терпентиново 
масло.

Матово се постига и чрез темперни бои, които се добавят към масле-
ните. Това става задължително с яйчена или яйчено-восъчна емулсия. Смес-
ването на маслената с темперна боя крие известен риск от напукване, за това 
слоя, който се нанася върху платното, трябва да бъде възможно най-тънък.

Възможно е постигането на матовост и чрез крайно нанасяне на тер-
пентиново масло. Този процес също има технологични недостатъци. Терпен-
тиновото масло освен че разрежда маслените бои, то ги и разтваря. Освен 
това, като всяко етерично масло, е силно летливо и по този начин подсилва 
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процеса на окисляване и не оставя почти нищо, което да свързва разредените 
от него частици на боите и маслата.

Друг особено неприятен технологичен процес е почерняването на ма-
слените бои. Причините за това са следните: 

– на първо място това са медните соли, които са се образували в със-
тава на картината поради химическата реакция при смесването на 
веронезе, зелена или меднозелена, медносиня с оловна цинкова, или 
титанова бяла, с кадмиеви, неаполитански жълти, ултрамарини, ко-
балт или хромоксиднозелени.

– при изсъхване на маслото, частиците на пигмента се доближават и 
се получава „чернеене“ при сиената, умбрите и естествената зелена 
земя.

– под въздействието на светлината „чернеят“ цинобрените червени. Те 
и по-бързо се втвърдяват в тубите при по-продължително съхране-
ние на боите.

При акрилните бои за сега не се наблюдава толкова видимо „чернеене“, 
поради самата им технология на производство и необратимостта при проце-
са на съхнене.

Компонентите, от които се състои картината, са основа, грунд, бои, 
свързватели и разредители. Всички те имат съответни физически и химиче-
ски свойства, съставени са от различни вещества, имат различна структура и 
състав. Учениците и студентите през времето на обучение трябва да изградят 
умения, чрез които да могат възможно най-добре да реализират поставените 
учебни задачи, което пък е предпоставка за бъдещата им реализация, като 
педагози по изобразително изкуство или художници. Технологията на изоб-
разителното изкуство е наука, която е съществена част от обучението.

Познанието по техника и технология през различните нива от разви-
тието на изобразителното изкуство е минало през много етапи. докато през 
времето на Ренесанса младите художници са чиракували дълго време в ате-
лиетата на утвърдените майстори, то в по-късни години Художествените учи-
лища и Академиите стават място, където се обучават младите художници. С 
развитие на съвременните технологии, възможността за придобиване на тех-
нологични познания изключително много се разшири. Сега, когато се говори 
за технология и живописни техники, се подразбират знанията и възможност-
ите в изобразителното изкуство в най-широкия смисъл на думата като орга-
нично свързване на теорията с практиката.

Освен правилното използване на съвременните материали като техни-
ка и технология, необходимо е и създаването на оптимални условия за съхра-
няване на художествените произведения.

В крайна сметка животът на една живописна картина е съвкупност от 
различни компоненти. Сцеплението, което създават свързвателите и разре-
дителите между грунда и различните пластове от боя и крайнети фернизи, 
определят трайността на художественото произведение като материален про-
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дукт. Всички технологични пропуски по време на творческия процес водят до 
дефекти, които дори умели и сръчни реставратори трудно биха поправили. 
Всеки професионален художник, независимо от времето и школата към кои-
то принадлежи, чувства естествена нужда да гарантира трайността на произ-
веденията си. 
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INTONATION AND SPEECH
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ABSTRACT: This report analyses intonation as a paralinguistic means of communica-
tion. It further pinpoints intonation’s significant role in improving the efficiency of the 
communication process.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Думите могат да имат незначителна стойност в сравнение с това, което 
казват очите, изражението на лицето, мимиките, жестовете, красноречивото 
мълчание, т. нар. паралингвистични (невербални) средства на общуването. 
Интонацията също е едно от паралингвистичните средства, което отразява 
ритмико-мелодическите нюанси на звучащата реч. Психолозите смятат, че тя 
повишава ефективността на комуникацията средно с 35%. Това е музиката 
на словото, променящият се ритъм, тоновите багри на гласа, семантичното и 
емоционалното оцветяване.

Понятието интонация има латински произход (intonointonui– произна-
сям гръмогласно).

Интонацията се отнася към фонационните средства на речта (Терми-
нът фонация означава възможността на организма да произвежда звукове 
благодарение на вибрацията на гласните връзки. Процесът се означава още 
и като вокализация).

Интонацията може да се базира на промените в гръмкостта на речта 
(увеличаване или намаляване на силата на гласа); на промяната в темпа на 
речта (ускоряване или забавяне); на тембровите вариации на гласа, предава-
щи емоционалното състояние на говорещия.

Основните функции на интонацията са оценъчна, емоционална и ло-
гическа. Има и други конотативни функции, които предават по-тънкия сми-
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съл – намек, ирония, благодарност, поощрение, похвала, извинение, молба, 
подканване, утешение, съболезнование, съвет. Колкото по-деликатно се пре-
дава този смисъл, толкова по-бързо ще бъде постигнат резултат. Конотация 
означава допълнително значение. Тя има отношение към многозначността на 
речта. Ние можем едновременно да предаваме основния смисъл, например 
молба, но в нашата интонация може да присъства и друг подтекст – и извине-
ние, и благодарност, и достойнство, и надежда, и много други. Това именно е 
конотация – допълнително значение. Понякога речта се изгубва в конотации, 
става неясна, хаотична. Тогава е необходимо да попитаме събеседника си как-
во точно има предвид. Понякога конотативният похват се използва предна-
мерено като остроумна шега; друг път – за да се замаскира, да се прикрие сми-
сълът (умният не казва, а глупавият не разбира); може да се прояви следствие 
на вълнение, скороговорка, разконцентриране и т. под.

В съответствие с тези функции има и голямо разнообразие на видове-
те интонация: семантични и психологически. Към тях се отнасят и такива 
интонации като разделителна, обобщаваща, интонация на противопоставя-
нето, на завършеност или незавършеност, въпросителна или утвърдителна 
интонация. Семантичните (логическите) интонации изразяват синтактични 
отношения: завършеност на речта, прекъсване, въпросителна интонация. 
Интонационното отделяне на важните думи се осъществява чрез логическо 
ударение. Смисловата интонация се променя в зависимост от интонационно-
то различие на гласовете на отделните персонажи в текстовете, в които има 
действащи лица.

Психологическите (емоционалните) интонации в повечето случаи при-
дават допълнителен смисъл: радост – тъга, възбуда – скука, мажорна – ми-
норна, патетична – иронична, безгрижност – загриженост, обида, огорчение, 
назидание. Интонацията може да бъде поучителна или покровителствена, 
чрез нея може да се предава грубост или нежност, може да предизвиква смях 
или сълзи.

Семантичните интонации могат лесно да бъдат идентифицирани и пре-
дадени, а психологическите са спонтанни и трудно могат да се имитират или 
да се контролират. Ако не споделяме чувствата, за които загатваме или се оп-
итваме да внушим, то тогава ще бъде фалшива радост, фалшива тъга, фалшив 
възторг.

Интонацията е сложно звуково явление. Тявключва четири акустични 
компонента: тонов диапазон на гласа, сила на звученето, дължина и тембър. 
Гласовият звук като акустична единица също включва тези елементи: височи-
на, сила, тембър и дължина. Най-осезателната, „най-явната“ проява в движе-
нието на гласа са неговите височинни колебания – височинните съотноше-
ния в процеса на движението на основния тон. Затова интонацията най-общо 
се определя като „характер на реалното произношение“ [1: 90].

Основният тон са онези няколко тона, които произнасяме без напре-
жение, без усилие. Височината на звука отразява в съзнанието количеството 
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колебания (честота на трептене) на гласните връзки. То се измерва в херци в 
секунда – колкото повече са херците в една секунда, толкова по-висок е звука.

Силата зависи от амплитудните колебания на гласните връзки и се из-
мерва в децибели.

Тембърът е съвкупност от основния тон и обертоновете. Обертоновете 
са различните колебания на въздушните частици, които се образуват в устна-
та кухина и които зависят от нейния строеж.

Дължината на звука се определя от количеството време, необходимо за 
произнасянето на един звук.

Звукът и интонацията представляват единен артикулационно-акусти-
чески процес.

Понятието тон (от гр. tonos – напрежение) се използва в различни об-
ласти. В музиката това е звукът с определена височина, в живописта – раз-
личните оттенъци на цветовете и техните светлосенки, в медицината – зву-
кът от ударите на сърцето. В речта терминът тон се използва за обозначаване 
на височината на гласните, сонорите и звучните съгласни. Тонът се формира 
при преминаването на издишната струя от дихателните органи през гласните 
връзки. Изчислено е, че мъжете говорят средно на честота 85200 хц, а жени-
те – на 160340 хц.

Изменението на тона създава мелодическия рисунък на речта.
Какво включва понятието тониране на речта? Това означава да ѝ се 

придаде мелодическо разнообразие, да се преодолее монотонността, която се 
счита за най-голям недостатък. В същото време монотонността може да се из-
ползва като похват за изпълнението на определени задачи: да се предаде ску-
ка, мрачно време, досада. Тонирането не означава да се използват прекомерно 
ниски или прекалено високи тонове, тъй като тези тонове са физически умо-
рителни и досадни. Емоционалните оратори по правило говорят ентусиази-
рано и с приповдигнат тон. Приповдигнатият тон е подходящ за изразяване 
на гняв, негодувание или ликуване. Свенливите, неуверените хора обикнове-
но говорят тихо.

Говорното майсторство включва развитието на гласовия диапазон и 
умението за разнообразяване на неговата тоналност. Най-често за това се из-
ползва упражнението с миммм – меммм – маммм – моммм – муммм – мъммм. 
Изпълнява се напевно, започва се от възможно най-ниския тон като при вся-
ко следващо упражнение се увеличава с един тон, докато се стигне до възмож-
но най-високия тон.

Освен от задълбочените говорни познания, тонът и силата на звучене-
то или тяхната интензивност (ниска, средна, висока) зависят от жизнената 
ситуация, от психическото състояние, навиците и културата на говорещия.

Обобщеното възприятие на височинните съотношения в движението 
на гласа естествено включва и тембровите промени вследствие на промените 
в честотата на звуковите трептения, както и ритмическите елементи, свързани 
с промените в интензитета и гръмкостта и тяхната периодична повторяемост.

Интонация и реч
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Тембърът е артикулационно-акустична окраска на гласа, нейният ко-

лорит. При напрежение фонационните органи образуват обертонове, т. е. 
допълнителни тонове, придаващи особен оттенък на основния тон, особена 
окраска. Това е цветът на гласа, който предава емоционалното състояние на 
говорещия. По тембъра на гласа се установява неговия тип: бас, баритон, те-
нор, сопрано, мецосопрано, колоратурно сопрано и т. н.

Тембърът на гласа отразява в съзнанието формата на звуковите вълни 
и в този смисъл е строго специфичен и строго индивидуален за всеки чо-
век (като пръстовите отпечатъци). Той притежава експресивно-емоционални 
свойства и се променя в зависимост от преживяванията и състоянието на 
говорещия.

В зависимост от възприятията тембърът може да има различни разно-
видности: 

– светъл, блед, блестящ; 
– глух, вибриращ, треперещ, звънък, креслив, стържещ, шептящ; 
– мек, остър, твърд, студен, горещ, сух, равен; 
– бархетен, меден, златен, сребърен, метален, оловен, дървен; 
– муден, нежен, раздразнителен, весел, ликуващ, рязък, насмешлив, 

пренебрежителен, сърдит, благодушен; 
– напорист, заповеднически; 
– проникновен, внушителен.
В заключение можем да обобщим, че в интонацията на говорителя се 

отразява определено искане, мисъл, отношение, действие. А верният музи-
кален нюанс ще бъде намерен тогава, когато ясно и точно са формулирани 
целите на това искане, отношение или действие.
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АСПЕКТИ НА МУЗИКАЛНО-ТЕОРЕТИЧНАТА 
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ABSTRACT: The report deals with some peculiarities and specifics of musical theoreti-
cal and practical music training of students, studying pre-school education and primаry 
school education. In the report monitored opportunities to use the proposed music stu-
dent books (I -IV grade) visual aids and attractive forms in the study of the elements 
of musical language. Тhe role of the piano as an universal auxiliary instrument and 
visual means is displayed. Different „abstract“ objects are materialized and presented in 
a tangible form, facilitates the absorption and reflection of the theoretical material and 
the quality of memorization. This raises the interest of students to the music activities 
and provokes their intellectual and emotional activity.

KEYWORDS music literacy elements of musical language, music and practical activities.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Интензивно променящите се обществени условия, съвременните тем-
пове на обществено-икономическото развитие поставят непрестанно нови 
изисквания пред образователната система. В условията на модернизация на 
обществото все по-голямо значение придобива ролята на личността и про-
фесионалната компетентност на педагога. „А пред институциите, подготвя-
щи бъдещи учители, стои отговорността да се формира и направлява тяхното 
професионално израстване, тяхната професионализация в съответствие със 
задачите, пред които са поставени обществото и образователните, и възпита-
телни институции“. (7: 5-6). Това поставя нови предизвикателства пред му-
зикалнопедагогическата теория и практика, налага преосмисляне на прио-
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ритетите, провокира отношението към музикалното образование. Възниква 
въпросът за професионално необходимите качества, както и за нивото и сте-
пента на музикалната грамотност на студентите, бъдещи учители по музика. 
В основата на модела, по който се подготвят студентите, е заложен принци-
път за универсалните възможности на началния учител, включително и на 
художествените. Изучаващите специалностите „Предучилищна педагогика“, 
Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педа-
гогика с чужд език студенти, в преобладаващата си част са без предварител-
на музикална подготовка. Музикалният им опит и грамотност най-често са 
на равнището на придобити в процеса на „битовото“ общуване с музикал-
ното изкуство. Солфежът, изучаван в първи курс, първи семестър, е дисци-
плината, където се полагат основите на музикалното възпитание и обучение 
на новопостъпилите студенти в тези специалности. Това определя и актуал-
ността на проблемите, свързани с търсенето на нови пътища и средства при 
музикално-теоретичната им и практическа подготовка, както и многообра-
зието от музикални дейности и спецификата на провеждането им в часовете 
по солфеж.

Една от най-широко дискутираните теми в историята на българската 
музикално-педагогическа традиция е за мястото, същността и значението на 
нотното ограмотяване в учебния процес по музика. Дълги години тази дейност 
е била цел и основна задача на музикално-образователния процес в българ-
ското училище. Още учителите в класните и педагогически училища търсят и 
предлагат различни методи за нотно ограмотяване, заимствани от страните, 
в които те самите са получили музикалното си образование. Акцентирало се 
е върху образователната страна – усвояване на технически сръчности и фор-
миране на умение за самостоятелно прочитане на нотен текст. Достигнало се 
е до максимализъм, до опити за постигане на професионални умения при уче-
ници от общообразователните училища. Преодоляването на негативизма във 
възгледите за нотната грамотност се осъществява с въвеждането на рефор-
мата в музикалното обучение през 1973 г. Следващите учебни програми по 
музика продължават линията за подчинената роля на пеенето с тонови имена 
и по ноти за овладяване елементите на музикалния език, както и за музикал-
ното развитие. Съществуващите сега програми и учебници по музика отразя-
ват положителните тенденции в музикално-възпитателния и образователен 
процес. Съдържанието им се актуализира в унисон с новите образователни 
реалности, като акцентът е поставен върху други приоритетни за съвремен-
ното музикално обучение области. В тях нотната грамотност е регламентира-
на като необходимо и полезно (но не единствено!) средство за музикалното 
развитие на малките ученици. Според действащите в момента учебни про-
грами по музика, подготовката за запознаване с нотната писменост започва 
от първи клас. Авторските колективи на вариантните учебници по музика 
предлагат разнообразни нагледни средства, подпомагащи усвояването на 
елементите на музикалния език. Най-общо предлаганите нагледни средства 
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се отнасят до: разграничаване на двувременен и тривремененметрум с равно-
мерна и неравномерна пулсация, означаване на тоновите трайности, посока 
на мелодичната линия чрез графични изображения и др. Чрез използването 
на интересни и атрактивни форми и средства, съобразени с възприемател-
ните възможности и слуховия опит на малките ученици, учебният матери-
ал се поднася по достъпен начин. Някои от споменатите средства и подходи 
могат да се използват при обучението и на студентите. Така от една страна се 
активизира и улеснява процеса на възприемане и осмисляне на изучаваните 
явления. От друга – студентите още от първи курс се запознават с някои от 
дейностите и задачите в урока по музика, специфика на провеждането им, 
което има конкретна методическа и практическа насоченост. Това провокира 
у тях нови идеи, интересни и нетрадиционни предложения, повишава инте-
реса към музикалните дейности, към музикалното изкуство, а защо не и към 
бъдещата им професия.

В учебниците по музика в първи клас различните авторски колективи 
предлагат сравнително сходни средства за онагледяване на видовете метрич-
на пулсация. Първоначално учениците се запознават с равномерната двувре-
менна и тривременна пулсация и на тази основа изучават и съпоставят двата 
метрума – двувременен и тривременен. В по-късен етап следва запознаването 
и с неравномерната метрична пулсация, жанровата характеристика и свърза-
ните с тях неравноделни размери. Подобен подход използваме и в работата 
ни със студентите, като задачите се усложняват в зависимост от съответния 
етап на теоретична подготовка. Такива задачи са например отъждествяване-
то на различните схеми, илюстриращи видовете метруми със съответните 
размери -2/4, 3/4, 3/8, 4/4, 5/8, 7/8, 9/8, 5/16 и т. н., представяне на варианти 
на раздробяване на двувременната и тривременна група при неравноделните 
размери и др. При запознаването и осмислянето на ритъма като специфич-
но изразно средство в музиката със студентите, използваме и поместените 
в учебниците разнообразни графични символи, визуализиращи разликата в 
продължителността на звуците. Различните по дължина чертички, квадрати 
и правоъгълници и др. са подбрани и подредени така, че да се отъждествяват 
с различните по времетраене тонове в мелодията. Ефективна задача за ос-
ъзнаването на нотните стойности като писмен белег на тоновата трайност в 
първоначалния етап е записването с ноти на схемите, илюстриращи ритъма 
на изучаваните песни. При записване на ритмични схеми с нотни стойности 
на песни в неравноделни размери (дву-, три- или четириделни), първоначално 
се подбират такива, при които сричките от текста съвпадат със съответните 
дялове. След усвояването на вариантите на раздробяване на двувременните и 
тривременни дялове, се поставят и задачи за нотиране на песни с по-сложна 
метроритмика.

Принципно ново виждане за поредността на въвеждането на нот-
ните стойности откриваме в учебника за трети клас с авторски колектив Г. 
Калоферова, В. Сотирова, Р. Драганова, изд. „Просвета“. За разлика от тра-
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диционната методика, при която въвеждането на нотните стойности се ос-
новава на производното делене на цялата нота, авторите използват осмината 
нота като изходна при представянето на останалите нотни стойности (чет-
въртина и половина) и съотношенията между тях. Като съображение за това 
се изтъква практическата им приложимост в различните дейности в урока по 
музика – анализ на нотните текстове и изпълнение на метроритъма на изу-
чаваните песни. Различен е и предлаганият от същите автори подход при въ-
веждането на понятието размер. Вместо традиционния начин на обозначава-
не 2/4, 3/4 и др., в учебника е използван запис, с цел визуално илюстриране на 
четвъртината нота като мерна единица. За да се избегне „закрепостяването“ 
в съзнанието на обучаемите, че основната мерна единица, съответстваща на 
едно метрично време, е четвъртината (което е невярно по отношение на 3/8, 
6/8, 5/8 и др.), тези размери са коментирани като указания за организиране на 
изучаваните нотни стойности в тактове. Аналогично е за размерите 3/8, 5/8 
и др., да се използва запис, и т. н. Студентите следва да бъдат запознавани с 
тези или други нетрадиционни предложения при изучаването на различните 
елементи и понятия, като едновременно с това се провокира и мнението им за 
целесъобразността и ефикасността на един или друг подход.

Осъзнаването на звуковисочинните съотношения в музиката е дълъг и 
сложен процес, изискващ време и усилия. Предложените от авторите на учеб-
ниците по музика разнообразни схеми и графични символи, освен метрори-
тмичната, изобразяват и звуковисочинната страна на мелодиите на изучава-
ните песни – миди с различна големина и височина, кърпи върху въже „пето-
линие“, чертички с различна височина и дължина и др. Широкото използване 
на нагледните средства съдейства за по-точното и прецизно интонационно 
възпроизвеждане, а също подготвя и овладяването на нотите като писмен бе-
лег на тоновата височина в занимателна игрова форма. Възпроизвеждането 
първоначално с текст и впоследствие с тонови имена, записани под него, при 
едновременно следене на схемите, е подходяща подготовка за изпяването на 
песента и по ноти. Използвайки разнообразието на предлаганите примери, 
на студентите се поставят задачи и за и самостоятелно реализиране на нотен 
запис, чрез „пренасяне върху петолинието“ на анализираната фраза, мело-
дия, цяла песен.

В учебника по музика за трети клас (П. Минчева, П. Пехливанова, С. 
Христова, изд. „Просвета“), изобилстват примери и задачи, насочени към 
овладяване на нотната символика. Принципно различен момент е използва-
нето на „аналитико-синтетичния“ метод при нотното ограмотяване на уче-
ниците. Авторите изказват убеждението, че „осъзнаването, макар и на най-
елементарно ниво, на времевите и тоновисочинните отношения в мелодията 
е дейност, която би могла в значителна степен да стимулира интелектуалното 
развитие на ученика“[4: 4]. Механизмът на осъзнаване на информация се ос-
новава на сложни операции за сравнение, съпоставяне, откриване на воде-
щия момент и др., което развива на по-висок етап интелекта на личността. 
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Заниманиятас музикално изкуство са възможност за ускоряване процеса на 
интелектуалното развитие по особено действен път, паралелно с повишава-
нето на емоционалните реакции. За запознаването с тоновите височини и съ-
ответстващите им нотни знаци, авторите използват народни песни с кратък 
звукоред (ре – ми) с обозначаване на мястото им върху петолинието. След 
определен подготвителен етап, песента се изпява с нотен текст. Постепенно 
звуковата редица се разширява чрез изучаване на нови песни със звукоре-
ди, съдържащи три, четири и повече степени. Новата нота се съпоставя по 
височина и място на изписване по петолинието с вече познатите. Интересен 
е предлаганият от същите автори (в учебника за четвърти клас) подход за 
запознаването с хроматичните знаци, изменящи височината на тона. За целта 
е използвана народната песен „Росица Роси“ с променлив звукоред (e-f-e-d-e; 
e-fis-e-d-e). Така на основата на слуховата представа и анализа на двете фрази 
с различен звукоред се установява „различното“ звучене на втората степен – 
f – fis. Песента е транспонирана от друга височина, с което са въведени и обяс-
нени бемолът като знак за понижение и бекарът като „гумичка“, „изтриваща“, 
отменяща действието на знаците за алтерация. С по-усложнени примери и 
задачи използваме идеята за подобен подход и при работа със студентите, 
за по-бързо и лесно осмисляне на иначе абстрактните понятия и явления в 
музиката

Съвременната музикалнопедагогическа и солфежна практика широко 
използват инструмента пиано в учебния процес. Предимството на пианото в 
сравнение с другите музикални инструменти е, че тонове му са с фиксирана 
височина и е най-подходящ като нагледно средство. То дава най-добра пред-
става за темперираната музикална система и нейния звукоред. Често клави-
атурата му се използва при изучаването на различните музикални елементи. 
Освен нагледна, то е и мускулно-осезателна звучаща основа. При свирене на 
пиано се предизвикват най-разнообразни усещания – слухови, зрителни, так-
тилни и др. Получава се материално усещане за всички тонове в мелодия-
та – зрителния образ на нотния текст и реалното звучене на музикалното по-
строение. Пианото дава възможност едновременно да се чуе и „види“ всеки 
изсвирен тон, интервал, акорд, мелодия. Създава се звуков образ на изучава-
ните явления, като етап от прехода от теоретични понятия към съответства-
щите им слухови представи. Свиренето на пиано на различни „абстрактни“ 
обекти позволява те да се материализират и представят в някаква осезаема 
форма, благодарение на което се улеснява процесът на осмисляне на теоре-
тичния материал, както и качеството на усвояване и запаметяване. Имайки 
предвид споменатите предимства считаме, че използването на пианото като 
помощно нагледно средство при работа със студентите трябва да присъства в 
почти всеки момент в урока по солфеж. В първоначалния етап при запозна-
ване с елементите на музикалния език, използването на пианото се свежда 
предимно до: свързване на тоновите имена и поредността им с клавиатурата 
на пианото; свързване на представата за тонова височина със съответен тон 
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(клавиш); свързване на тоновете от клавиатурата със съответен нотен знак на 
петолинието. Задачите за транспониране от различни тонове първоначално 
се задават в тоналности без арматурни знаци. Впоследствие след анализиране 
на интерваловия строеж на мелодията се поставят задачи за изпълнение и 
от друга височина, изискваща „корекция“ на дадена степен с повишение или 
понижение. Така се осмислят тоновите имена и на изменените (повишени и 
понижени) степени. В по-късен етап това може да послужи и за осъзнаване 
значението и смисъла на арматурните знаци на тоналностите. За обогатяване 
на слуховата представа за изучаваните елементи, поставяме и задачи за оз-
вучаване с глас и инструмент на интервали, тризвучия, гами на тоналности, 
свирене и нотиране на песните и техните звукореди и др. Така заучаването е 
по-трайно, тъй като освен слуховите се включват и зрителните и двигателни 
представи. Въпреки принципно различните условия на работа със студенти-
те считаме, чеприлагането на разнообразните и атрактивни форми и наглед-
ни средства ще провокира тяхната активност – интелектуална, двигателна, 
емоционална.

Referenses
1.  Gaytandzhiev, G., M. Popova, P. Mladenova. (2002): Uchebnik i Kniga za uchite-

lya po muzika za parvi klas (Textbook and a book about the music teacher for first 
grade). Sofia.

2.  Kaloferova, G., V. Sotirova, R. Draganova. (2003): Uchebnik i Kniga za uchitelya 
po muzika za vtori klas (Textbook and a book about the music teacher for second 
grade). Sofia.

3.  Kaloferova, G., V. Sotirova, R. Draganova. (2004): Uchebnik i Kniga za uchitelya 
po muzika za treti klas (Textbook and a book about the music teacher for third 
grade). Sofia.

4.  Mincheva, P., P. Pehlivanova, S. Hristova. (2004): Uchebnik i Kniga za uchitelya 
po muzika za treti klas (Textbook and a book about the music teacher for third 
grade). Sofia.

5.  Mincheva, P., P. Pehlivanova, S. Hristova. (2005): Uchebnik i Kniga za uchitelya po 
muzika za chetvarti klas (Textbook and a book about the music teacher for fourth 
grade). Sofia.

6.  Mincheva, P. (1994): Muzikata I intelektat (Music and intellect). Sofia.
7.  Ruskova, Y. (2015): Profesionalizmat na badeshtiya uchitel po muzika (The profes-

sionalism of the future music teacher). Shumen.

Елизабет О. Маджарян



97

КОМПЕНСАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ  
НА СЛЕПИ МУЗИКАНТИ ПО ПИАНО

Жанета Д. Кацарова

COMPENSATORY EDUCATIONAL METHODS  
FOR TEACHING BLIND MUSICIANS IN PIANO

Zhaneta D. Katsarova

ABSTRACT: The compensation covers – learning in Braille notation and using the op-
timized audio recordings that adapt all the information from flat printed musical score 
plus specific pianistic guidelines, compensated for by the hearing analyzer.

KEYWORDS: visually impaired, training, piano.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Една от професиите, които незрящите могат да практикуват, е тази 
на музиканта. За професионалното израстване на всеки, който се занимава 
с музика, независимо от направлението в което ще се развива, обучението 
по пиано е задължително и обвързано с усвояването на специфичните му-
зикално теоретични дисциплини. В процеса на обучение по пиано, поради 
невъзможността да се чете нотен текст, слепите музиканти преодоляват оп-
ределени трудности за разлика от зрящите. В хода на работата се изработват 
определени специфични методи, които способстват начина на обучение и 
адаптирането към целите на учебната програма.

Проблемът за обучението на слепи е обстойно разработен от руските 
и съветски автори. Основавайки се на тифлологията, е въведено понятието 
„компенсаторни фактори“. Това са резултатите, получени следствие на акти-
визацията на действието на наличните анализатори, които в определена си-
туация изпълняват функцията на липсващия анализатор. А. Г. Литвак пише 
за това, че „В Павловското разбиране компенсацията се явява физиологична 
мярка на организма в отговор на някакво нарушение на неговите функции“ 
[6]. Аерокисян счита, че „Включването на компенсаторните функции довежда 
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до пренастройване на съхранените анализатори и до възникване на нова сис-
тема, благодарение на която способността за аналитико-синтетична дейност 
се запазва, въпреки че диапазонът и степента на анализа се свиват“ [1]. Р. С. 
Муратов под компенсация на недостига на зрение с помощта на технически 
средства разбира „създаването на възможности за получаване на такъв обем 
полезна информация, която се приближава към обема на информацията, по-
лучена от нормално виждащия човек [7]. Кулаков в дисертационния си труд 
„Формиране на компенсаторни фактори у незрящи музиканти като условие 
за оптимизация на учебния процес (по материали от работата с незрящи ба-
янисти акордеонисти)“ разглежда особеното взаимодействие на съхранените 
анализатори, които в процеса на целенасочена работа се усъвършенсват. „Ако 
действието довежда до резултат, който би бил достигнат с помощта на загубе-
ния анализатор, процесът се определя като факт на компенсация, или с други 
думи, ако дейността е осъществена, достигнат е положителен резултат – това 
означава, че се е осъществила компенсация. Самият процес и неговият ре-
зултат се оценяват като компенсаторен фактор“[4] Авторът обосновава раз-
витието на интереса, вниманието, слухово-двигателните връзки, вътрешния 
слух, музикалната памет, образно-асоциативните връзки, позволяващи да се 
оптимизира процесът на обучение чрез използване на специална методика. 
Тя включва осъзнаване на слухово-образните, конструктивно-логическите, 
двигателно-моторните и собствени музикално-слухови представи, възниква-
щи при изучаване на музикалното произведение. Методиката включва кон-
кретизиране на собствените мисловни действия, логиката на техните умозак-
лючения, което спомага за повдигане на нивото на тяхната професионална 
подготовка.

Апробираната методика на Кулаков за развитие на компенсаторни фак-
тори е насочена основно към развитие на мисловното дейност. Тя се използва 
и в обучението по пиано, но авторката разглежда компенсацията на недости-
га на зрение чрез подпомагане и от технически средства.

І. Брайловият нотопис. Използва се активно в специализирани колежи 
в Русия, също и у нас, както и навсякъде по света, но е труден достъпът до та-
кива издания в България. Такива библиотеки има в Лайпциг, Москва, Санкт 
Петербург, Прага. Нотната система на Луи Брайл е публикувана в Париж през 
1834 г. след което се е разпространила в различни страни. Тя непрекъснато се 
развива и усъвършенства, но в различните страни по различен начин. По тази 
причина се създава комисията по унификацията, която се събира няколко 
пъти в Германия, Чехословакия, Швейцария, за да могат да ползват еднакви 
музикални кодове в страните, които издават ноти. Въпреки това има извест-
ни предпочитания и разлики. Глеб Александрович Смирнов издава „Запись 
нот по системе Брайля“ през 1988 г. [8]. и продължението „Запись нот по сис-
теме Брайля“ ІІ част, предвидена за зрящи учители, излязла през 2002 г. [9].

В материали от международната практическа конференция „Адап-
тивни технологии в културните учреждения, като средство за приобщаване 
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на хората с нарушено зрение към музикалното изкуство“ П. В. Додушников 
предлага методическо пособие за преподаване на музика, което излага знаци-
те, които се използват: общите за различните инструменти и специалните за 
китара, баян, пиано, теоретични дисциплини[2].

В часа по пиано в нашата практика записваме това, което е възможно 
да се вмести в ограничения лимит от време. Използването на брайловия но-
топис има няколко съществени характеристики: 

1. Системата е широко развита и дава възможности за достъп до музи-
калната литература, писане и решаване на задачи по хармония, полифония, 
четене на по-сложни партитури.

Процесът е твърде трудоемък, когато става въпрос за записване напри-
мер на по-голяма пиеса за пиано. Първо се записва текста за едната ръка, 
после за другата (според обема на информацията се разделя на по-малки дя-
лове – 8 такта, 4 такта, 2 такта 1 такт), така, че да може да се направи връзката 
с другата ръка. Свързването на двете ръце се прави в мисълта след запомняне 
на написаната информация. Липсата на вертикал, който е определящ време-
вата позиция на множеството гласове, при четенето на двете ръце в стандарт-
ния плоско-печатен нотопис, усложнява твърде много четенето на информа-
цията и нейното запомняне.

2. Зрящите музиканти четат с очите и ръцете им са свободни за свире-
не. Незрящите могат да четат с едната ръка, а с другата да свирят, но това е 
само докато се осмисли и запомни текстът.

3. Ако се записва едногласна песен или щим от хорова партитура, ли-
тературният текст се записва отделно, научава се наизуст като наслагването е 
според знака за легато. В този случай, ако музикантът пее в хор, този начин на 
четене, чрез брайловия нотопис, е единственият възможен. В лично интервю 
с известният композитор и диригент Стоян Бабеков, същият твърди, че без 
добро владеене на брайловото нотно писмо, не може да се говори за профе-
сионална подготовка на музиканта. На същото мнение е и певецът от капе-
лата „Светослав Обретенов“ Ивайло Донков. Тъй като работи едновременно 
със зрящи певци, и трябва да поддържа същото темпо на работа, се налага да 
запише на брайл щимовете, отделно текста, и да научи всичко наизуст.

4. Използването на брайловия нотопис не може да се пренебрегне. Той 
е необходим и слепите трябва да го владеят и използват, но при свирене на 
пиано несъвършенствата на системата не позволяват масовото и използва-
не. Изисква се огромен ресурс от време за записване и после за разчитане и 
запомняне, с което не разполага нито преподавателят, нито студентът, тъй 
като трябва да усвои определен обем от материал, еднакъв със зрящите сту-
денти. (Снабдяването с такава литература става чрез изискването и от спе-
циализираните библиотеки в Лайпциг, Москва и други, но това не решава 
изцяло проблема, там например няма произведения от български автори) 
Според Иевская Ирина Евгеньевна преподавател по пиано във „Волоградски 
областен колеж за изкуства“, „системата на брайловия нотопис е несъвършен-
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на – сложността на нотния текст, разделното изписване на партиите на двете 
ръце, изобилието от обединители, откъсването на ръцете от клавиатурата 
по време на разучаването, сложността на запомнянето на нотния материал, 
всичко това усложнява процеса на разучаването и на самото възприятие“ [3]. 
В нашата практика записването чрез Брайловия нотопис се използва, когато 
обемът на информацията не е голям (при написване на песни с лек акомпани-
мент или кратки, по-леки пиеси за пиано).

ІІ. Авторката освен обучение чрез писане и четене на релефно-точко-
вия шрифт на Брайл предлага на студентите използването на аудио-техниче-
ски средства: 

1. Студентът прави запис на диктофон, където преподавателя коменти-
ра спецификата на самата пиеса, насочва към подходящите изразни средства, 
които ще са ни необходими и я изсвирва в цялостен вид.

2. След това се правят още няколко записа на части, според специфика-
та на произведението и възможностите на студента, в които преподавателят 
диктува нотите (говори и свири), отделно за двете ръце, със съответните им 
трайности, разпределение на времената в такта, паузи и особиности на фра-
зата, като се базира на анализ на интерваловия строеж, видовете тризвучия, 
септакорди и обръщения, което от една страна осмисля запомнянето, а от 
друга ни дава възможност за по бърза и целенасочена адаптация на движе-
нията на ръката към специфичната музикална фактура. (Като част от обу-
чението, чрез свирене на гами, тризвучия, четиризвучия, арпежи, каденци и 
т. н. постепенно се изграждат рефлекси и навици на ръката към отваряне за 
определен интервал, както и за тризвучия и четиризвучия, които да се полз-
ват в конкретната работа.) 

3. Един от задължителните записи е този за уточняване на апликату-
рата. Всички по-особени и непривични движения на ръката се уточняват и 
записват подробно.

4. Специфичен проблем при липсата на зрение е пространственото 
ориентиране. Когато има по-големи скокове, това за слепите студенти е пре-
пятствие, което изисква конкретно практическо решение. Ориентацията е 
или по черните клавиши, или през октавата да се достигне търсения интер-
вал, или според местоположението на другата ръка.

5. Наличието на такива записи дават възможност при самоподготовка-
та студентът да има на разположение максимална част от информацията и да 
автоматизира смислено своите движения. (При свиренето на пиано заради 
участието на двигателната памет се налагат множество повторения. Усъвър-
шенстването на моториката се извършва на базата на точно запомнен текст).

6. Прилаганият метод не е „свирене по слух“, въпреки че се използват 
записи. Преподавателят диктува това, което е налично в използвания текст и 
добавя някои специфични ориентири. (например: Албенис „Прелюд“ второ 
изречение лява ръка започва осминово движение по разложения ла мажорен 
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акорд на първо време, от ла на малка октава, като пропуска терцовия тон до 
ла на първа, после слиза и започва секста надолу от до диез на първа до ла на 
втора и обратно низходящо до до диез на първа, скок нагоре от ла на първа до 
ла на малка). Всичко това, студентът би видял в нотите, ако беше зрящ и ако 
имаше достатъчни теоретични познания, за да ги използва за по-ефективно 
научаване.

7. Обучението изисква една добра подготовка по елемeнтарна теория, 
солфеж, хармония, музикален анализ и др. която помага на паметта чрез на-
чина, по който се кодира информацията. (В паметта информацията се раз-
познава чрез наличните съществуващи вече и изградени „кодове“.) В часа по 
пиано тези знания се използват и доразвиват на практика. Това създава по-
степенно професионално музикално мислене.

8. Използването на записите е начин за адаптиране на написаното в 
плоскопечатния нотен текст и получаване на максимална информация, ком-
пенсирана чрез слуховия анализатор.

Проведените експерименти с незрящи студенти не биха могли да дадат 
една достатъчна по големина извадка и за да се отчете ефективността на ме-
тода, се прави сравнение със зрящи студенти.

Параметрите за сравнение са: количеството на усвоения материал и ка-
чеството на постигнати професионални умения.

1. Количеството на усвоения материал е същият, както и за зрящите 
студенти. (Това се отчита в края на всеки семестър при провежданите задъл-
жителни класови срещи.) 

2. При зададени еднакви пиеси на зрящи и незрящи пианисти, чрез сис-
темата на подробните аудиозаписи, предвидени за самоподготовка, незрящите 
пианисти се справят по-бързо с овладяване на същите пиеси. При тях запом-
нянето е на базата на анализа и добре осмисления нотен текст. За да изсвири 
нещо, незрящият музикант трябва да знае какво е това и как ще го направи и 
после да го превърне в движение на ръцете. Пътят е от аналитичното и слухово 
запомняне към моториката. При зрящите наличието на нотен текст не ги про-
вокира към анализ и предварително запомняне. Понякога разчитат на двига-
телно запаметяване, чрез множество повторения по ноти, което означава – от 
моторната памет – към слуховото запаметяване, което не е пътят към изграж-
дане на правилно музикално мислене и професионално усъвършенстване.

В заключение могат да се извлекат следните изводи за прилаганите ком-
пенсаторни методи в обучението по пиано на слепи музиканти: 

1. Усвояването и използването на брайловия нотопис е задължително 
условие, необходимо за бъдещата професионална реализация.

2. Използването на технически средства, под формата на подробни, 
професионално оптимизирани записи, които съдържат цялата информация 
от плоскопечатния нотен текст плюс допълнителни указания, относно ана-
лиза и специфичните пианистични проблеми, дават възможност за ефикасна 
работа при самоподготовката.

Компенсаторни методи за обучение на слепи музиканти по пиано



102
3. Изграждането на музикално мислене на базата на получените знания 

от музикално-теоретичните дисциплини и пълноценното им използване при 
обучението по пиано допринасят за повишаване на професионалното ниво 
на музиканта.
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АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА  
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ABSTRACT: The article discusses issues related to the development of the system for 
adaptive physical culture and sport for people with disabilities. Presented are the goals, 
objectives, principles of adapted physical culture and sports. Basic concepts related to 
the topic are mentioned. Attention is paid to the financing and the role of society and 
the state for the development of adapted physical education.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Проблемът за лица с увреждания е актуален с това, че голяма част от 
тях могат успешно да се социализират в обществото. За целта е необходимо 
да се работи упорито за тяхното успешно адаптиране и интеграция в детската 
градина, училище, университет, а по-късно и за професионалната им реали-
зация на обществото. В последните години се работи много в тази насока и 
най-вече за интегриране на деца със СОП в масовите училища. За да се чувст-
ват удобно и за да бъдат задоволени всичките им потребности е необходимо 
да се насочва вниманието на обществото и към изграждане на адаптирана 
физическа култура и спорт. Понятията свързани с темата, са: физическа кул-
тура, спорт, физическо възпитание, двигателна дейност, физическа дееспо-
собност, адаптирана физическа култура и спорт.

Съвкупността от практически и научни постижения, които са насочени 
към постигане на физическо съвършенство, което се проявява в ежедневие-
то и обществената практика на човека се постига чрез знания от различни 
научни области, разнообразни методи, похвати, средства за реализиране на 
целите и задачите, които се преследват.
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Двигателната дейност е фактор за социализацията на човека още от 

детството [2, с. 23 –26].
Според Ч. Сотиров „Двигателната дейност силно корелира със социал-

ното развитие на децата като процес, при който те възприемат ценностите и 
традициите на своя народ, култура, общество, в което живеят“ [3, с. 18–32]. 
Физическото развитие е детерминирано генетически и от фактори на околна-
та среда комплекс от морфо-функционални признаци. Физическата дееспо-
собност включва здравето и нормалните функции на всички органи и систе-
ми на човешкия организъм“.

Спортът включва физическите упражнения и игри, чиято цел е ук-
репването и развитието на организма, високи постижения при състезания. 
Спортът е елемент на физическата култура. Човек, който се занимава с ня-
какъв вид спорт и се състезава почтено, се нарича спортсмен [3, с. 757]. За 
лицата с различни нарушения е необходимо развитие на система за адапти-
рана физическа култура и спорт, за да могат по-пълно да се адаптират към 
самостоятелен живот, трудова дейност и да овладеят професия. Голямо со-
циално значение за тези хора има активизирането на адаптираната физиче-
ска култура и спорт, които от друга страна способстват за хуманизацията на 
обществото. Адаптираната физическа култура и спорт имат за цел да прео-
долеят дефектите във физическото развитие и компенсация на недостатъци-
те в двигателната сфера. Задачите, които решават, имат многофункционално 
направление към всестранното развитие на личността на човека с ограниче-
ни здравословни възможности, решаване на корекционни, компенсаторни и 
здравословни задачи [1, с. 1–2]. Друга важна задача до 2020 г. е да се увеличи 
броят на лицата с ограничени здравословни възможности, които системно се 
занимават с физическа култура и спорт. Наблюдава се, че най-голям е показа-
телят на занимаващите се с адаптивна физическа култура и спорт сред децата 
със здравословни проблеми. Необходимо е стимулиране на стремежа на хора 
с увреждания към ежедневни физкултурно- спортни занимания, като в бъде-
ще е важно и въвличането им в съревнователна и спортна дейност [4; 5].

Развитието на адаптирана физическа култура и спорт има следните на-
соки: 

– с цел усъвършенстване физическото възпитание на личността с огра-
ничени възможности да се използва комплексен подход; 

– с цел откриване на спортни учреждения по адаптирана физическа 
култура и спорт следва да се създават своевременни условия; 

– да се усъвършенстват мерките за достигане на високи резултати от 
сборните спортни отбори на Параолимпийските игри [1, с. 20].

Предвиждат се мероприятия за провеждане на комплексни спортно- 
масови съревнования по райони. За целта е необходимо да се повишава ква-
лификацията на специалистите по адаптирана физическа култура и спорт, 
специално да се оборудват административните сгради и спортни обекти, да 
се сдобият със спортен инвентар. Освен това е необходимо да се увеличат 
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стипендиите за този вид спортисти. Например от Министерството на здра-
веопазването в Русия по предложение на Министерството на спорта са пред-
видени длъжности за спортсмени – инвалиди с първа група инвалидност и 
спортсмен – водещ в Единния квалификационен справочник на длъжностите 
на ръководителите, специалистите и служaщите, раздела за квалификацион-
ни характеристики на длъжностите на работниците в областта на физическа-
та култура и спорт [1, с. 24].

Увеличава се финансирането на съревнованията, които са включени в 
календарен план. Всички изяви на параолимпийците са съпроводени с цел 
популяризиране на дейностите им. Специално за деца от 3 до 6 години се про-
веждат спартакиади по летни и зимни спортове, включени в програмата на 
Параолимпийските игри.

„Спортът с високи постижения в това число и параолимпийслият е ви-
сша степен на развитие. И за достигането на резултати на висше равнище е 
необходимо всестранна поддръжка на неговите низови звена – масова физи-
ческа култура и спорт сред младите [1, с. 30].

Съревнованията по адаптираните видове спорт са едни от способите 
за рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания. Забелязва 
се, че по време на тренировки и състезания се снижава нивото на депресии, 
намалява напрежението, тревогите, повишава се нивото на двигателната ак-
тивност и емоционално- естетическите преживявания.

Центровете за организиране и провеждане на физкултурно- оздрави-
телните и спортно-масовите мероприятия, организиране на спортно- ори-
ентировъчния процес са адаптираните спортни школи в различни области. 
Работата се води по календарен план и е свързана с мероприятия по мини 
футбол, шорттрек, волейбол, баскетбол, ски спортове, тенис, лека атлетика и 
др. Масови са съревнованията по плуване, като участниците са основно уче-
ници, за които тези изява са стартова площадка за масовия спорт.

Адаптираните школи целенасочено работят с деца с тежки нарушения 
в развитието и обучаващи се вкъщи, в психо- неврологични интернати, в 
детски домове интернати за умствено изостанали деца. В провеждането на 
спортни мероприятия се привличат студенти от университети по физическа 
култура и спорт, и педагогически университети.

Във всички организации за хора с увреждания работят кръжоци по 
шахмат, тенис на маса, стрелба. Във всички организации хората с увреждания 
имат възможност да посещават басейни по местоживеене, ледени пързалки, 
стадиони. В селските райони се провежда активизиране на физическата кул-
тура и спорт сред хората с увреждания.

Ежегодно в клубовете се провеждат следните мероприятия: 
– за хора с увреждания на опорно-двигателния апарат – физкултурни 

фестивали; 
– спортни турнири по стрелба и фехтовка на инвалидни колички.

Адаптирана физическа култура и спорт за лица с увреждания
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Ежегодно се провеждат от областните болници лечебно- възстанови-

телни събори на хора в инвалидни колички. Провеждат се срещи с известни 
спортисти параолимпийци с възпитаници на училища интернати. Изплаща 
се парично възнаграждение на шампиони за успешно участие на официални 
шампионати и световни първенства в Европа, на Параолимпиади. По пътя 
на допълнителни образователни програми се осъществява подготовката на 
олимпийските резерви, организацията и провеждането на тренировъчната и 
спортната работа с деца с увреждания.

Сформират се сборни отбори по: спорт за глухи, спорт за слепи, спорт 
за лица с ментални увреждания и др. [1, с. 34–38].

Оказва се социална поддръжка, помощ за спортсмените инвалиди, тре-
ньорите и семействата им с цел подобряване организацията на физкултур-
но- оздравителната, спортно- масовата и рехабилитационната работа с хора с 
увреждания на зрението, рехабилитация и социална адаптация.

„Терминът „адаптивна физкултура и спорт“ и „адаптивен спорт“ в мно-
го от задграничните страни се разглежда широко и нерядко обхваща всички 
видове двигателни дейности, с изключение на спорта с високи постижения 
на лица без нарушения в здравето – т. е. масов спорт, физическо възпитание 
на различни етапи от образованието, реакционната двигателна активност и 
собствената двигателна активност на лица с увреждания, като се отделя осо-
бено внимание на лица с особени потребности. Адаптивното физическо въз-
питание- това е наука и изкуство за разработка, реализация и мониторинг на 
прецизно разработени учебни програми по физическо възпитание на учени-
ка с ограничени възможности на основата на предварителната им комплексна 
оценка с цел да се предоставят на обучаемия навици, необходими за пълно-
ценен живот, използване на местата за отдих, спорт и придобиване опит за 
повишаване на физическата подготовка и добро самочувствие [5].

Основните принципи за усъвършенстване и развитие на адаптираната 
физическа култура и спорт за лица с увреждания са следните: 

– принцип за единна система за управление; 
– принцип за индивидуализация и мотивация; 
– принцип за целеви постановки за развитие на адаптираната физиче-

ска култура и спорт; 
– принцип за научно обосновани подходи и адекватни системи за уп-

равление [1, с. 44–48].
Направленията за дейностите за развитие на масовата адаптирана фи-

зическа култура и спорт са следните: 
– обезпечаване на двигателната активност със съответстваща мотива-

ция и целеви насоки; 
– във всички направления на физическата култура и адаптирания спорт 

да се повишат степента на информираност и нивото на знанията; 
– разработване на програми, средства, методи за адаптиране на адап-

тираната физическа култура и спорт; 
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– определяне на базите на регионално ниво за адаптираната физическа 

култура и спорт; 
– координиране дейността на държавата, обществените организации, 

които се занимават с въпросите за адаптираната физическа култура 
и спорт; 

– повишаване нивото за достъп до услуги в сферата на адаптираната 
физическа култура и спорт; 

– построяване на ефективна и стройна система за спортно- масови ме-
роприятия за хора с увреждания; 

– създаване на структурни единици на регионално ниво за коорди-
нация и мониторинг на масовата адаптирана физическа култура и 
спорт; 

– привлекателност на материалната база за адаптираната физическа 
култура и спорт; 

– увеличаване броя на участващите хора с увреждания в [1, с. 51-53].
Основните направления в развитието и научно- методическото обезпе-

чаване на адаптираната физическа култура и спорт са следните: 
– за привличане към работа в адаптираната физическа култура и спорт 

да се провежда целенасочена работа, като се включват специалисти, 
хора с увреждания, млади специалисти и др.; 

– мониторинг на качествения и количествен състав на работещите спе-
циалисти в системата на адаптираната физическа култура и спорт; 

– обобщаване опита на специалисти, работещи в системата на адапти-
раната физическа култура и спорт; 

– внедряване на ефективни физкултурно- спортни технологии; 
– внедряване на съвременни научни технологии; 
– водене на информационна база данни на адаптираната физическа 

култура и спорт; 
– създаване на нови работни места за треньори и специалисти в систе-

мата на адаптираната физическа култура и спорт; 
– привличане към дейности, адаптирани към системата на адаптира-

ната физическа култура и спорт на научния потенциал от висшите 
учебни заведения.

Системата за развитието на адаптираната физическа култура и спорт 
включва следното: 

– предучилищни образователни заведения; 
– специални (корекционни) образователни заведения за обучение на 

ученици с отклонения в развитието; 
– заведения от началното, средното и висшето образование; 
– рехабилитационни заведения; 
– училища на олимпийския резерв; 
– физкултурно-оздравителни клубове за хора с увреждания, включи-

телно клубове по местоживеене; 
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– центрове за спортна подготовка; 
– други организации, занимаващи се с адаптирана физическа култура 

и спорт; 
– спортни съоръжения, приспособления за занимания на хора с ув-

реждания; 
– система на държавни и обществени органи на управление, които 

обезпечават ефективността и развитието на адаптираната физическа 
култура и спорт, отчитайки териториалните възможности [5, с. 18].

Източниците за финансиране на адаптираната физическа култура и 
спорт са следните: 

– финансовата политика на държавата, насочена към хора с уврежда-
ния; 

– усъвършенстване на законодателството в областта на адаптираната 
физическа култура и спорт; 

– финансиране не само от бюджетни, но и от извънбюджетни източници; 
– организации, подпомагащи развитието на програми, насочени към 

развитието на адаптираната физическа култура и спорт за хора с ув-
реждания; 

– спонсори и инвеститори, финансиращи със собствени средства раз-
витието на адаптираната физическа култура и спорт.

Аспектите за сътрудничество в практиката за деца с подобни проблеми 
е на индивидуално, процесуално- дейностно и съдържателно равнище. При 
пълен синхрон на тези равнища се предполага, че ще бъде в полза за разви-
тието на тези деца и младите хора в обществото [1, с. 58–60].

Заключението, което може да бъде направено е, че системата за адапти-
рана физическа култура и спорт обслужва интересите на хора с увреждания, в 
това число и на деца с различни здравословни проблеми и специални образова-
телни потребности. Колкото повече внимание се отделя от обществото, държа-
вата и различните неправителствени организации, толкова по ефективна ще е 
дейността за включване в масови физкултурни и спортни занимания на широк 
кръг от хората с увреждания. Това от своя страна ще подпомогне по-пълната 
им адаптация, интеграция и социализация в обществото и ще се превърне в на-
чин за осмисляне на живота. Излизането от дома и еднообразното ежедневие, 
включването в различни отбори за тренировки и занимание според възмож-
ностите и здравето на хората, участието в спартакиади, спортни състезания, 
Параолимпийски игри и проч. ще снижи депресиите, ще намали ежедневния 
стрес и ще допринесе за емоционалното благополучие на тези хора.

Известно е, че в Република България много е направено в това отно-
шение, но считаме, че не всички хора, които желаят да се включат в подобни 
програми и спортни мероприятия, са включени. Поради това е необходимо да 
се работи още в тази насока, като се пропагандират всички мероприятия на 
адаптираната физическа култура и спорт, да се подпомагат както финансово, 
така и да се мотивират хората, за да се включат в подобни дейности.

Живка Енчева Военкинова
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За хората с високи спортни постижения да се полагат специални грижи 

и да се стимулират, както материално така и морално, за да не загубят интерес 
към участие в подобни изяви. Да се обогати материано- техническата база в 
системата на адаптираната физическа култура и спорт.

За хората, които желаят да се занимават със спорт, да се осигури спе-
циален транспорт от жилището им до базите за тренировки и обратно.
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НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕГРАТИВНИ ЗНАНИЯ  
ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА АРТ ТЕРАПИЯТА

Живко Величков Жечев

NEED FOR INTEGRATIVE KNOWLEDGE  
IN APPLICATION OF THE ART THERAPY

Zhivko Velichkov Zhechev

ABSTRACT: In recent years the Art therapy gets great use on a global scale, including 
in Bulgaria and the number of professionals who implement it are increasing. There is 
a need to identify the areas of knowledge that the art therapists should have mastered 
before they start to realize this kind of specific impact on personality. This is done in 
this article.

KEYWORDS: Art therapy, art therapist, personality, socialization, social communica-
tion, art functions of the socialization

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Арт терапията се базира на познанието за човешкото развитие и се из-
ползва при различни случаи, свързани с него: засягане способността за учене, 
психодинамиката, нарушения в междуличностните отношения, дефицити на 
саморефлексията, социалните контакти, наличие на поведенчески проблеми, 
ниска самооценка у личността, липса на социална активност, непълноценна 
социализация и др. Като цяло арт терапията е ефективно средство при меди-
цински, емоционални, образователни, умствени, рехабилитационни пробле-
ми и такива, свързани с включване в социума. От услугите на арт терапевтите 
се ползват хора по цял свят – от всяка възраст, пол, религия; индивидуално, 
семейно и групово. Изключително добри резултати се наблюдават при арт те-
рапевтична работа с деца В последните години този метод получава приложе-
ние и в България, а специалистите по арт терапия в страната се увеличават. 
Поради тази причина необходимо е да се идентифицират основните обла-
сти от знания, които арт терапевтите следва да са овладели, преди да се за-
почнат да реализират този тип специфично въздействие върху личността.
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Позитивното насочване на социалната активност на личността е про-

дължителен процесвключващ в себе си най-широка гама човешки характе-
ристики. То обхваща цялата съвкупност психични свойства и качества, които 
определят социално значимите форми на поведение на човека. От една стра-
на, личността се гради върху телесно физиологична и индивидуално консти-
туционална основа. От друга страна, върху нея се проектират целият натру-
пан обществен опит, отношения и механизми на социално взаимодействие, 
на които личността следва адекватно да съответства.

За специфичната сфера на арт терапията личността може да се опреде-
ли като съвкупност от психични и социални черти, едновременно причина 
и резултат на общуването и взаимодействието между хората по повод на об-
ществено значими дейности и отношения. Тук влизат такива човешки харак-
теристики като: активност, потребности и мотиви; чувства, воля и особено-
сти на характера; способности и интереси; нагласи, ценности, цели, мироглед.

В контекста на посоченото дотук следва да се подчертае, че интеграл-
ността на понятието личност, предполага и интегративни знания за въз-
действие върху личността по пътя на прилагане на арт терапията.

1. На първо място са необходими знания за социализацията на ли-
чността[1]. Те предполагат овладяване на основния категориално-понятиен 
апарат, изграден по проблема от най-малко три научни области: социология, 
педагогика, социална психология. От тяхна гледна точка, в най-общи щрихи, 
представлява отношение, процес, при който личността овладява определен 
социален опит и формира социално значими черти под влияние на активно 
въздействие. Такова е и въздействието, което оказва арт терапевта чрез мето-
дите и прийомите на изкуството. Социализацията е в тясно взаимодействие 
със социалната активност на личността – базов процес за ползотворното ѝ 
протичане. Доколкото социализацията представлява привеждане на човеш-
кия индивид в състояние на адекватно взаймодеиствие със заобикалящата го 
социална среда, тя е съотносима с арт терапията. Но самата арт терапия може 
да бъде съотнесена с вторична социализация, която се налага на личността 
вследствие на настъпилите промени в нейното социално обкръжение. В този 
случай понятието арт терапия се използва за описание само на корективните 
процеси, които протичат в личноста в отговор на променена външна стиму-
лация и е по-тясна по обхват от цялостната социализация на човека.

2. Необходими са и задълбочени знания в областта на социалната ко-
муникация. Според Британската асоциация на терапевтите по изкуствозна-
ние[3]: „Арт терапията е форма на психотерапия, която използва съвременни 
методи като основен начин на комуникация. Тя се практикува от квалифи-
цирани, регистрирани терапевти по изкуство, които работят с деца, млади 
хораи възрастни хора. Клиентите, коитомогат да използватарттерапия, може 
да имат широк спектър от затруднения, увреждания или диагнози. Те включ-
ват напримеремоционални, поведенчески, умствени здравословни проблеми, 
физически увреждания, ограничени условия на живот, мозъчно нараняване, 
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неврологични състояния или физическо заболяване. Арттерапията може да 
бъде предоставяна за групи или за физически лица, в зависимост от нуждите 
на клиентите. Това не е развлекателна дейност или ученена изкуство, въпре-
ки че сесията може да бъде приятна. Клиентите не трябва да имат предишен 
опит или познания в изкуството. „Всъщност, за да се реализира арттерапия-
та, се очаква тези или този, които я прилагат, да иматзадълбочени научни зна-
ния за това, какви са каналите на социалната комуникация, какви са нейните 
модели на прилагане, какви са очакванията на комуникатора и рецепиента 
при едно такова взаимодействие и т. н. Въпреки всичко следва да се прави 
разлика между арт терапията и другите форми на комуникация – повечето 
други форми на комуникация предизвикват използването на думи или език 
като средство за комуникация. А арт терапията включва и други допълни-
телни техники при реализирането на т. нар. „оздравителен“ комуникативен 
процес. Освен всичко посочено, арт терапията подобрява комуникацията и 
пренасочва желанието на детето за изказ в други невербални, продуктивни 
форми. Именно затова се използва най-вече при деца, които са преживели 
тежки травми и изпитват затруднения в изказа на своите страхове и надежди 
за ползотворно настояще и бъдеще. Активира в позитивна посока тяхната 
социална активност и оттам – социализацията.

3. Знанията по психотерапия са задължителни за тези, които прилагат 
арт терапия. Това произтича както от спецификата на извършваната конкрет-
на дейност, така и от възприетото определение на ООН [4]: „Арттерапията е 
психично-здравна дейност, която използва творческия процес на изкуството 
с цел подобряване и повишаване на физическото, умственото и емоционално 
благополучие на хората от всички възрасти. Тя се основава на убеждението, 
че творческият процес участва в художественото, самостоятелно изразяване 
и помага на хората за решаване на конфликти и проблеми, развива умения 
за междуличностна комуникация, управление на поведението, намаляване на 
стреса, повишаване на самочувствието и самосъзнанието, и постигне прозре-
ние. Арт терапията интегрира областта на човешкото развитие с визуалните 
изкуства (рисуване, живопис, скулптура, и други форми на изкуство), както 
и творческия процес с модели на консултиране и психотерапия.“ Още при 
създаването на арт терапията, нейният основоположник художникът А. ХИЛ 
е първият човек, който използва термина „арт терапия“, за да опише тера-
певтичното прилагане на изкуството. За Хил, който открива терапевтични 
ползи от рисуването, докато се възстановява от туберкулоза, стойността на 
арт терапията, се изразява в [5, с. 103] „напълно увличане на ума (както и 
пръстите на ръцете) … и освобождаване на творческата енергия, най-често-
потисната у пациента.“ Така Хил позволява на пациента [6, с. 101] „да изгради 
силна защита срещу личните нещастия „За Хил, койтооткриватерапевтични 
ползи отрисуването, докато се възстановява от туберкулоза, стойността на 
арт терапията, се изразява в „напълно увличане на ума (както и пръстите на 
ръцете) … и освобождаване на творческата енергия, най-честопотисната у 
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пациента.“ Така Хил, позволява на пациента [5, с. 103] „да изгради силна за-
щита срещу личните нещастия“.

4. Знанията от областта на социалната психология са „тъканта“ на арт 
терапията. Е. МАСЛОУ смята, че основният източник на човешката дейност 
се състои в непрекъснато търсене на самоактуализация и себеизразяване, 
което е валидно обаче, само при здравите хора. Задачата на терапевта е да 
помогне на хората да се радват на тези моменти, да създават условия за въз-
никването им [2]. Поради това знания, отнасящи се до личностното развитие 
и себеиндентификацията, които се съдържат в областта на социалната пси-
хология, задължително следва да присъстват в обема от знания, които арт 
терапевтът притежава. Според възгледите на К. ГОЛДЩАЙН, личното твор-
чество е средство за преодоляване на страха, който възниква във връзка с 
конфликта, излиза от човешкото поведение и се контролира от желанието за 
реализация на индивида. Креативните хора по-добре концентрират енергия-
та и усилията си за преодоляване на препятствия и за отговор на вътрешни и 
външни конфликти [7].

5. Фундаментални знания за прилагането на арт терапия са знанията за 
определени видове изкуства или комплексни знания за всички изкуства: 

– Изобразително изкуство – Рисунката е един от най-древните езици 
за общуване между хората и изразяване на техните мисли, чувства и жела-
ния. Тя от древни времена е била част от живота на човека. Моментите на 
успех или неуспех, радост или смърт също са били запечатвани в рисунка. 
Това се повтаря в човешкия род и онтогенетично: децата на 4–5-годишна въз-
раст спонтанно започват да рисуват и често го правят с особена експресив-
ност. Поради това арт терапията чрез изобразително изкуство е най-широко 
разпространената арт терапия. Най-важните нейни компоненти са: избор на 
материали, с които ще се работи; отчитане на психологическото влияние на 
различните цветове и съображения при подбора на цветовите гами; значение 
на различните техники на работа; възможни начини на приложение на изоб-
разителното изкуство, самостоятелно или в комбинации, в поредици с раз-
лична сложност и трудност; самостоятелно провеждане на терапия с гледане 
и преживяване на картини. Един от последователите на А. Хил, художникът 
Е. АДАМСЪН създава отворено арт студио, като дава възможност на много 
хора, които се намират в приюти, живеят в сурови условия и по такъв начин 
са изключени от обществото, да се социализират чрез Арт терапия. Това са 
хора с понижено самочувствие и достойнство, липса на автономия или дори 
на лични вещи. Той продължава да работи сам със стотици хора, в продъл-
жение на 35 години. Дълбоко подчертава, че хората се възстановяват и изле-
куват в актове на себеизразяване чрез изобразително изкуство. И насърчава 
свободното изразяване и възможността хората да идват, за да рисуват или 
извайват фигури без коментар от негова страна [8], [9], [10]. К. МАЛЧИОДИ 
дава пример за това, което една сесия на арт терапия включва и с какво тя е 
по-различна от часовете по изобразително изкуство. „В повечетосесиина арт 
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терапия фокусът е поставен върху вътрешния опит, чувства, възприятия и 
въображение на човека… Акцентира се върху развитието и изразяването на 
изображения, които идват от вътрешността на човека, а не от тези, които той 
или тя вижда във външния свят. И докатов някои традиционни художествени 
класове може да ви помолят да рисувате или да черпите от вашето въображе-
ние, то при арт терапията изобразяването на вътрешния свят, чувствата, ми-
слите и идеите, винаги са първостепенно свързани с опита… Другият важен 
аспект е присъствието на индивида в неговата или нейния личен процес на 
придаване на изкуството на личен смисъл, т. е., намиране на история, описа-
ние, или значение за изкуството. Малко са терапиите, които зависят толкова 
много от активното участие на индивида“ [13, с. 24].

– Музика – Слушането на музика прави чудеса, като се отчитат индиви-
дуалните музикални препочитания на клиента. Поради това са необходими 
богата гама от знания за музиката, за да може тя да изпълни арттерапевтич-
ния си ефект. Такива знания са свързани например с: дишане и сърдечен ри-
тъм – с промяната на мозъчните вълни се променят и някои телесни функ-
ции, дори онези, управлявани от автономната нервна система, като дишане и 
сърдечен ритъм; състояние на духа –музиката може да подобри състоянието 
на духа, намалявайки стреса и безпокойството; други полезни ефекти – дока-
зано е, че музиката има и други полезни ефекти като понижаване на кръвното 
налягане, засилване на имунната система, отпускане на мускулите. Музиката 
е широко застъпена в модерната арт терапия. Четирите най-често използвани 
техники при музикотерапията са [14]: пасивно слушане – слушане на различ-
ни мелодии като терапия; активно слушане – слушане и анализ на чувствата, 
които музиката провокира у клиента; интерпретация – пациентът интерпре-
тира мелодии с лечебна цел. Необходимо е той да притежава основни музи-
кални познания; композиране – музикалното композиране е важна терапия с 
много добри резултати.

– Танцово изкуство – Необходимите знания за това изкуство, кои-
то следва да се интегрират в областта на арт терапията, се свързват главно с: 
развитието на положителен образ на тялото; подобряване на концепцията за 
самочувствие; намаляване на стреса, тревожносттта, депресията и агресията; 
намаляване изолацията, хроничните болки и напрежението на тялото; увели-
чаване на комуникативни умения; насърчаване чувството за благополучие. 
Ползите от танцтерапията са добре изследвани. Експертите показват, че фи-
зическата активност увеличава специални вещества невротрансмитери в мо-
зъка – ендорфини, които създават състояние на благополучие. Движение на 
тялото чрез танц подобрява функциите на други системи в организма, като 
кръвообращението, дихателната, скелетната и мускулната системи. Танцтера-
пията може да подпомогне физическата годност, същевременно наслаждавай-
ки се на удоволствието от създаването на ритмичните движения с тялото [15].

– Драма – Една от основните форми на арт терапията е драматерапията. 
Реализирането ѝ изисква знания най-вече за психо драмата, чието приложно 
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поле непрекъснато се разширява. В тази област следва да са усвоени различ-
ни театрални техники, за да се улесни личното израстване и насърчаване на 
психичното здраве. Сред тях са: различни форми на театрална интервенция 
върху личността на хората, ролеви игри, групово-динамични игри, пантоми-
ма, куклен театър и други импровизаторски техники. Използват се в широка 
гама от социални и здравни заведения – болници, училища, психично-здрав-
ни центрове, затвори и включително в бизнеса. Драма терапията е форма 
на експресивните изкуства, поради което е известна също като експресивна 
терапия, съществува в много форми и може да бъде приложена за отделни 
лица, приятелски двойки, семейства, както и различни формални и нефор-
мални групи [15]. Успешното прилагане на знанията относно драмата, водят 
клиентите до решаване на лични проблеми; постигане на душевен катарзис; 
самостоятелно достигане на истини за живота; разбиране смисъла на лично 
резонансни изображения; преоценка и отхвърляне на негативни лични моде-
ли на поведение и междуличностни взаимодействия [16].

– Художествено слово – Знанията, необходими от тази област, следва 
да са насочени към използването на художествен изказ в една сигурна и под-
крепяща среда. Арт терапията чрез поезия и проза може да се практикува 
както в група, така и индивидуално в различни условия, психиатрични заве-
дения, психотерапевтични практики, училища и детски градини, центрове за 
палиативни грижи и други, социални институции и др. Тя се явява като алтер-
натива на множеството „технократични“ средства за лечение и въздействие 
върху човека, а интересът към нея отразява потребността от по-естествени, 
комплексни начини за постигане на хармония, в които разумът и чувствата, 
духът и тялото играят пълноценна роля [16], [17].

Чрез предварителното овладяване на най-малко посочените области на 
знанието арт терапевта може да реализира важните функции, които арт те-
рапията изпълнява: 

Социализираща функция. Чрез насочване на социалната активност на 
личността по посока ценностите на обществото се задвижват мощни социа-
лизационни механизми, по пътя на които става възможно тяхното активно 
включване в пълноценен, обществено значим живот и дейност.

Развиваща функция. Чрез използването на различни форми наарт те-
рапия се формират условия, при които всеки човек се чувства по-успешен 
и може да се справиструдна ситуация. В същото време се развиватнасамо-
чувствие исамоуважение. Научавасе да вербализираемоционалните си пре-
живявания, на откритост в общуването и спонтанност. Постепенно набират 
опит за нови форми на работа, творчество, самоконтрол върху чувствата и 
поведението си, придобиват социална компетентност.

Възпитателна функция. Арт терапевтичното взаимодействие се из-
гржда по такъв начин, че децата се учат на правилна комуникация, емпатия, 
нежни отношения с връстници, учители, родители. Това допринася за нрав-
ственото развитие на индивида, ориентация към системата на моралните 
норми, асимилация на етично поведение.

Необходимост от интегративни знания при прилагането на арт терапията
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Терапевтична функция. В процеса на творческа дейност се създава ат-

мосфера на добра воля, разбираща комуникация и сигурност. Всеки човек 
има възможност да бъде изслушан и да привлече вниманието към собствена-
та си личност, под контрола и въздействието на арт терапевта.

Корекционна функция. На практика арт терапевтът помага на хората да 
анализират съдържанието на емоционалното им състояние. Чрез възпроиз-
веждане на разнообразие от нови ситуации в живота детето може да изгради 
по-адекватни отношения в обществото.

Диагностична функция. Арт терапията има значителни диагностични 
възможности. Въпреки това, тя не е метод за диагностика в традиционния 
смисъл на думата. Това е един деликатен, хуманен начин за разбиране на от-
делния човек, за научаване на неговите интереси и идентифициране на тре-
вожността от проблемите му.
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ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ИНТЕРФЕЙСЕН 
ДИЗАЙН ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО  

НА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ ДИСЦИПЛИНИ. 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ  
НА ИНТЕРФЕЙСЕН ДИЗАЙН

Ивайло Ив. Буров

TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR INTERFACE 
DESIGN IN THE DEVELOPMENT OF TRAINING 

MATERIALS FOR INFORMATION TECHNOLOGIES  
AND RELATED SUBJECTS. TECHNOLOGIES AND 

PRODUCTS FOR INTERFACE DESIGN DEVELOPMENT

Ivailo Burov

ABSTRACT: The article deals with various technological solutions for interface design 
in the development of teaching materials for IT products and enabling their realization 
in e-learning, creating applications for training in addition to textbooks. The advantages 
and disadvantages of using different technological solutions were listed. A brief system-
atization was made, which allows authors of training materials a quick selection of a 
technological solution covering their requirements for maximum realization of their 
goals in the development of training materials.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

С развитието на информационните технологии се откриха много нови 
възможности за представяне на учебното съдържание. В началото голяма по-
пулярност придобиха т. н. електронни книги, които освен представянето на 
съдържанието в електронен вид дадоха възможност за структуриране на ма-
териалите, лесен преход от определено съдържание към друго. Технологич-
ното развитие даде възможност за добавяне на мултимедийно съдържание 
в електронните книги, включващо дори и дигитално видео. Бяха създадени 
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авторски системи за електронно обучение, както и такива с отворен код. До-
бавени бяха функционалности за интерактивност в съответните системи. С 
увеличаване популярността на такива системи възникнаха интернет прило-
жения, стремящи се да заместят самостойно използваните такива локални и 
интернет приложения. По-развитите от тях се превърнаха в услуги, даващи 
възможност за използването на тяхната функционалност на база на абона-
мент. Цялото това разнообразие поставя преподаватели, учители и автори на 
учебно съдържание пред избор за вземане на решение, свързано с избор коя 
от наличните технологии би покрила максимално изискванията, произлиза-
щи от поставените цели. Удачният избор, обаче е свързан голям разход на 
време за проучване на предлаганите технологични решения, както необходи-
ма практика с тях и тестване на предоставяните специфични възможности. 
Понякога времето за проучване и избор на технологично решение може да 
надвиши времето за създаване на учебно съдържание с вече познати методи 
и системи, което може да доведе авторите до избор, който не покрива макси-
мално изисквания им.

Какво се вижда и какво остава скрито при бърз преглед на съществу-
ващите технологични решения? Най-често това е интерфейсният дизайн на 
решението, тоест това, което може да се визуализира при представянето му. 
На практика повечето комерсиални решения предлагат добра мултимедийна 
поддръжка и това е първото, което запленява автора на учебно съдържание и 
може да предопредели избора му. Предлаганите интерактивни възможности 
(ако има реализирани такива) изискват запознаване спродукта и тестването 
му или неговата демо версия. Това не е свързано само с добра реклама на съ-
ответното приложение, но и е най-често отражение на технологичното ниво 
на този етап, а именно – мултимедийните възможности се имплементират 
по-лесно от интерактивните. От друга страна интерактивните възможности 
имат различна степен на интерактивност, като това най-често остава на заден 
план и на по-късен етап може да се окаже възпрепятстващ фактор.

Ако разгледаме една класическа мултимедийна система за обучение, 
включваща материали за обучение на база на текст, графика, аудио и видео, 
може да отбележим, че най-често интерактивните функции са реализира-
ни на база на тестови въпрос, зададен след определено представено учебно 
съдържание и последващ преход към пояснителен текст или спомагателно 
учебно съдържание. При представяне на видео съдържанието обучаваният е 
бил в пасивна роля на наблюдател, а видео съдържанието е било под форма-
та на демо. Следващата стъпка обикновено изисква обучаваният да повтори 
действията, представени от видео фрагмента. При несправяне със задачата, 
обучаваният би трябвало отново да прегледа видео демото и да повтори пред-
ставените в него действията. Възниква необходимост от наличие на интерак-
тивност в самия видеофрагмент (интерактивно видео).

William Horton (автор на книгата E-learning by Design) описва разли-
ките между демо и истинска симулация (Табл. 1), а също така и степените 
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на самостоятелност при демонстрация, истинска симулация и прилагане на 
знанията (Фиг. 1) по следния начин: 

Демонстрация Истинска симулация
Потребителят гледа пасивно Потребителят взема решение и действа
Учене чрез ясно обяснение Учене чрез практика и автентична 

обратна връзка
Приложение за продажба и информация Приложение за обучение и учене

Табл. 1

Фиг. 1

В най-долната част на скалата е „show-me/покажи“ ми симулация, при 
която потребителят само наблюдава как се изпълнява симулацията на задачата.

Нагоре в скалата е „coach-me/инструктирай“ ме относно симулацията. 
При този тип симулация потребителят следва инструкции за изпълнение на 
задачата самостоятелно в рамките на симулацията.

По-нагоре в скалата е test-me/изпитай ме с оглед на симулацията, която 
измерва способността на потребителя да изпълни задачата в рамките на си-
мулацията без помощ.

Накрая, в горната част на скалата е симулацията „let-me/нека аз“, която 
инструктира потребителя да изпълни задачата с реалния софтуер.

В статията си „Stairway to Expertise– Show me, coach me, test me, let me, 
congratulate“, William Horton описва също примерни сценарии и вътрешни 

Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването ...
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архитектури, по които могат да се реализиратза посочените типове дей-
ност.

Реализацията на такъв сценарий обаче изисква знания за съществува-
щите технологии и продукти, реализиращи съответната функционалност. От 
друга страна е полезно определянето на степените на интерактивност, кои-
то те поддържат, а също така и от конкретизиране на приложните аспекти в 
понятието „симулация“, което бе визирано по-горе. Понеже акцентът в тази 
статия е насочен към обучението по ИТ и свързани дисциплини, съответно 
и конкретиката ще бъде насочена в това направление. В тази област практи-
ко-приложните задачи най-често са свързани с усвояване на знания и уме-
ния, насоченикъмизучаване на възможностите, предоставяни от определен 
софтуерен продукт. Първоначално обучаваните се срещат с потребителския 
интерфейс на продукта.

Ако разгледаме наличните интернет ресурси, свързани с определенсофту-
ерен продукт, може да отбележим, че болшинството от тях са свързани с видео 
представяне на работата със съответния продукт, с някои изключения (обикно-
вено свързани с уеб дизайн и програмиране), при които спецификата на задачи-
те дава възможност за изучаването и изпълнението им в реално време. Предста-
вянето на съществуващите решения в определена степен може да бъде свързано 
и с еволюцията на съответните технологииилюстрирано на Фиг. 2: 

1. Eкранно видео
При този тип представяне се възпроизвежда предварително записан 

видеофрагмент, който онагледява извършването на определена задача. Обу-
чаваният е в пасивната роля на зрител, не е налична интерактивност в рам-
ките на видеофрагмента. Такива видеофрагменти за обучение могат да бъдат 
създадени с т. н. Screen Capture софтуер (Софтуер за заснемане на екрана).

2. Разширено екранно видео
Освен прихващане на действията по екрана и записването им, тук се 

дава възможност за допълнително фокусиране на вниманието на обучава-
ния върху по-важните точки, чрез акцентиране върху определени екранни 
елементи, текстови подсказки, обяснителни балони, стрелки и др. Такива 
видеофрагменти за обучение могат да бъдат направени чрез допълнително 
видеоредактиране или използване на специализиран софтуер, съкращаващ 
времето за видеоредакция.

3. Интерактивно видео (интерактивен самоучител) на базата на софту-
ерна симулация

Включва възможности за взаимодействие, свързани с действията на 
обучавания, като в зависимост от тях дава напътствия, разрешава или забра-
нява определени екранни елементи, дава напътстващи указания и др. Реализа-
цията на такива материали за обучение е свързана с използването на специа-
лизиран софтуер за създаване и експортиране във формат, поддържащ въз-
можности за интерактивно мултимедийно представяне (Shockwave, HTML5 и 
Javascript). Симулацията представя графичния потребителски интерфейс на 
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изучавания продукт(GUI), като включва активни елементи, имитиращи да-
дена ограничена функционалност, необходима за изучаване на кратка задача. 
Освен използване на локален компютър, материалите за обучение могат да 
бъдат ползвани и онлайн в уеб среда.

Фиг. 2

4. Автоматизация
За разлика от софтуерната симулация, която на практика имитира гра-

фичния интерфейс и действия с използването му, при автоматизацията се 
работи с реалния софтуерен продукт, който се изучава. В зависимост от реа-
лизацията и автоматизацията може да бъде разгледана като: 

4.1. Вътрешна автоматизация (в рамките на един изучаван софтуерен 
продукт), ако той поддържа тази възможност. Някои продукти дават въз-
можност за предварително програмиране на определени действия и изпъл-
няването им в реално време, което способства създаването на материали за 
обучение в рамките на самия изучаван продукт. Това става възможно обик-
новено чрез написване на скриптове или макроси, базирани на софтуерна ре-
флексия. От гледна точка на преподавателя, реализацията на интерактивен 
самоучител, достъпен на студента в рамките на самия изучаван продукт, е 
доста примамлива идея, но това е свързано с някои ограничения; 

• Дали изучаваният софтуерен продукт е отворен за поддръжката на 
такава функционалност.

• Усвояването на спецификата на програмиране на скриптове или ма-
кроси, свързани с всеки изучаван продукт, изисква придобиване на 
специфични познания от автора на материала за обучение и е свър-
зано и с допълнителен разход на време.

• Не е възможно реализация на материали за обучение, свързани с из-
ползване на няколко изучавани продукта едновременно. Например 
обработка на графика с графичен продукт, на звук с продукт за ди-
гитално аудио и последващото им използване в презентационна или 
мултимедийна система.

Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването ...
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4.2. Системна автоматизация
Системната автоматизация дава възможност за създаване на интерак-

тивни мултимедийни фрагменти за обучение, надхвърлящи ограничението 
при работа само с един софтуерен продукт. За разлика от вътрешната авто-
матизация, тук може да се автоматизират различни стъпки при едновремен-
но използване на няколко различни изучавани реални програмни продукта 
едновременно. Това се използва на по-късен етап и като база за създаване 
на специализиран Bot, чиято функционалност може да бъде разгледана като 
аналог на действията на реален асистент. Независимо от сложността на целия 
процес по автоматизация, съществуват продукти за бърза разработка на сце-
нарии за автоматизация, които включват в себе си достъпен и лесен за работа 
потребителски интерфейс, осигуряващ възможност за визуално създаване на 
материали за обучение и не изисква от автора им специализирани познания. 
За постигане на по-голяма степен на интерактивност обаче, някои от тези 
среди за разработка предоставят допълнителна възможност за разширяване 
на функционалността на база на специфичен програмен скрипт. Многообраз-
ни и интересни са методите и технологичните решения, чрез които подоб-
ни системи за автоматизация реализират тази функционалност, но поради 
ограничения обем ще насочим вниманието върху тяхната систематизация и 
базисния подход при създаване на учебни материали.

В най-съкратен вид създаването на материали за обучение може да се 
илюстрира по следния начин: 

ограничения обем ще насочим вниманието върху тяхната систематизация и 
базисния подход при създаване на учебни материали. 

В най-съкратен вид създаването на материали за обучение може да се 
илюстрира по следния начин: 
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Независимо, че подобни системи за автоматизация предлагат много 
развити възможности за възпроизвеждане на предварително зададени сценарии 
и интеракция, в повечето случаи те работят локално и изискват инсталация на 
съответния компютър. В случаите, които изискват само обучение на студенти се 
допуска инсталация само на възпроизвеждащия модул. Препоръчително е 
първоначално тестване на създадените материали за обучение на различни 
версии на операционната система и съответно версиите на изучавания приложен 
софтуер. 

Във връзка с приложната част в Табл. 2 е направена систематизация на тествани 
програмни продукти по време на написване на статията, покриващи създаването на 
обучаващи материали на база на екранно видео, разширено видео и интерактивно видео 
(софтуерна симулация) 

 
Технологично 
решение: 

 
Тестван 

програмен 
продукт 

 
Лиценз 

Поддържана функционалност: 
Прихващане 
на екранни 
действия и 
анимация на 

курсор 

Видео 
редакц
ия 

Добавяне на бележки, 
пояснителни балони, 
форми, изображения, 
анимации, анимирани 

текстове и др. 

Интерактивна 
възможност чрез: зони 
за щракване, редакция, 
добавяне на бутон, 

маркери, събития и др. 
 
 
 

Екранно видео 
(Screen casting) 

Rylstim Screen 
Recorder 

Свободен ✓    

Bytescout 
Screen 

Capturing 

 
Свободен 

✓    

ZD Soft Screen 
Recorder 

Комерс.     

      
 

Разширено 
видео 

 

Wink Свободен ✓  ✓  
VS DC Free 
Video Editor 

Свободен ✓ ✓ ✓  

Camtasia Studio Комерс. ✓ ✓ ✓  

 
 
 

Интерактивно 
видео, 

софтуерна 
симулация 

 

Tanida Demo 
Builder 

Комерс. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Active 

Presenter 

Комерс. ✓ ✓ ✓ ✓ 
Свободен ✓ ✓ ✓ Свободната версия не 

експортира във 
формати, поддържащи 

интерактивни 
възможности 

SWiSH Max4 Комерс.     

Запис на извършените  
действията в системата 

Възпроизвеждане на 
записаните действия 

Създаване на механизми, 
реагиращи на 

потребителското действие 

Фиг. 2

Независимо, че подобни системи за автоматизация предлагат много 
развити възможности за възпроизвеждане на предварително зададени сце-
нарии и интеракция, в повечето случаи те работят локално и изискват инста-
лация на съответния компютър. В случаите, които изискват само обучение 
на студенти се допуска инсталация само на възпроизвеждащия модул. Пре-
поръчително е първоначално тестване на създадените материали за обучение 
на различни версии на операционната система и съответно версиите на изу-
чавания приложен софтуер.

Във връзка с приложната част в Табл. 2 е направена систематизация на 
тествани програмни продукти по време на написване на статията, покрива-
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щи създаването на обучаващи материали на база на екранно видео, разшире-
но видео и интерактивно видео (софтуерна симулация)

Техно-
логично 

реше-
ние: 

Тестван програ-
мен продукт

Ли-
ценз

Поддържана функционалност: 
Прихва-
щане на 
екранни 

действия и 
анимация 
на курсор

Видео 
редак-

ция

Добавяне на бележки, 
пояснителни балони, 
форми, изображения, 
анимации, анимирани 

текстове и др. 

Интерактивна 
възможност чрез: 
зони за щракване, 

редакция, добавяне 
на бутон, маркери, 

събития и др. 

Екранно 
видео 

(Screen 
casting)

Rylstim Screen 
Recorder

Свобо-
ден

✓

Bytescout Screen 
Capturing Свобо-

ден

✓

ZD Soft Screen 
Recorder

Ко-
мерс. 

Разши-
рено 

видео

Wink Свобо-
ден

✓ ✓

VS DC Free Video 
Editor

Свобо-
ден

✓ ✓ ✓

Camtasia Studio Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓

Инте-
рак-

тивно 
видео, 

софтуер-
на симу-

лация

Tanida Demo 
Builder

Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓ ✓

Active
Presenter

Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓ ✓

Свобо-
ден

✓ ✓ ✓ Свободната версия 
не експортира във 
формати, поддър-

жащи интерактивни 
възможности

SWiSH Max4 Ко-
мерс. 

iSpring Presenter Ко-
мерс. 

Табл. 2

В Табл. 3 е направена систематизация на функционалните особености 
на програмнипродукти и среди(тествани за тази статия), покриващи създа-
ването на обучаващи материали на база на системна автоматизация.

Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването ...
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Тествана 
среда за 

автомати-
зация

Лиценз

Поддържана функционалност(Автоматизация на): 
Визу-
ален 

интер-
фейс

Автоматизация на 
keystrokes, 

mousemovementsand 
Windows Manipulation

Скрипт 
редак-

ция

Автоматизация на 
десктоп апликации за: 

web mobile

SikuliX Отворен 
код

✓ ✓ ✓ Windows, Linux, Mac, 
iPhone, Android

✓ ✓

AutoIt Свободен ✓ ✓ ✓ Windows

QAliber Отворен 
код

✓ ✓ ✓ Windows

Ranorex Комерс. ✓ ✓ ✓ Windows, iOS, Android ✓ ✓
TestCom-

plete
Комерс ✓ ✓ ✓ Windows, iOS, Android ✓ ✓

WinRun-
ner

Комерс ✓ ✓ ✓ Windows

Табл. 3

Литература
1.  E-learning by Design, William Horton, 2011.

Уеб ресурси
1.  Interface Design for Learning, http://designerelearning.blogspot.bg/2007/03/

screencast-tutorials.html 
2.  Stairway to Expertise– Show me, coach me, test me, let me, congratulate: http://

www.writersua.com/articles/stairway/index.html 
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РАЗВИТИЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА  
И КРЕАТИВНОСТТА КАТО СОЦИАЛНИ ПОЗИЦИИ  

И НАГЛАСИ У БЪДЕЩИТЕ ПЕДАГОЗИ

Йорданка Ст. Пейчева

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL CULTURE  
AND CREATIVITY AS SOCIAL POSITIONS  

AND ATTITUDES AMONG FUTURE TEACHERS

Yordanka St. Peycheva

ABSTRACT: Non-traditional forms of education should be included in the students. 
The design form and experiential learning experience and provide activity and moti-
vation to carry out cognitive and practical activity and therefore are very suitable for 
development of creativity of future teachers in their technological training, as well as the 
construction of ecological culture.

KEYWORDS: ecological culture, creativity, technological culture, future teachers, pro-
ject work, social positions and attitudes.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

У нас все още липсва стандарт за учителска професия, който уточнява 
същността на професионално-педагогическата компетентност. Според про-
учване на Я. Тоцева [8, с. 40– 49] по темата, в руската педагогика водещ е под-
ходът към структурата на компетенциите на педагога, представен в трудовете 
на И. Лернер, В. Краевски, А. Хуторски и др., които предлагат „всяка компе-
тенция да се разглежда като единство от три съставни части: 

– когнитивна, която включва педагогическите и специално предмет-
ните знания; 

– операционално-технологична – владеенето на методите, технологи-
ите, способите за педагогическо взаимодействие, методите за обуче-
ние по конкретния учебен предмет; 
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– личностна – етическите и социални позиции и нагласи, черти на ли-

чността на специалиста“ [2].
Считам, че екологичната култура и способността за осъществяване на 

творчески подход в познавателната и практико-приложната дейност у педа-
гога представляват важна част от общата му педагогическа компетентност и 
по-конкретно могат да се причислят към социалните позиции и нагласи. Те 
се формират в процеса на цялостната подготовка, а не от изучаването на кон-
кретна учебна дисциплина.

Методиката на обучение по домашен бит и техника може да има съ-
ществен принос в тази насока. За развитие на художествено-творческите и 
техническите способности у личността са особено подходящи природните 
материали. Те са предпочитани не само заради своето разнообразие и изо-
билие, но и заради това, че набавянето им не е свързано с необходимостта от 
средства за закупуване. Паралелно с овладяването на техники за обработка и 
създаване на композиции, се усвояват знания за природата – за нейното опаз-
ване и поддържане на равновесието, за растителните и животинските видове.

Студентите от специалностите ПУНУП и НУПЧЕ се запознават с осно-
вите на природознанието в първи курс, а в четвърти изучават методиката на 
преподаване на тази научна област от знания, включена в програмите за І – ІV 
клас по роден край, околен свят и човекът и природата.

В учебното съдържание по Домашен бит и техника са заложени дейнос-
ти за събиране, хербаризиране и обработване на природни материали – усво-
яват се техники за апликиране и обемно конструиране. Затвърждаването и 
обогатяването на знанията за природата предполага осъществяване на ефек-
тивни междупредметни връзки между учебните предмети от двете културно-
образователни области, а така също и използването на разнообразни форми 
за обучение. Екологичната насоченост присъства и в двете направления.

Природата е необятна и интересна, както и възможностите за нейното 
опознаване. Проблем е ограниченото учебно време, в което трябва да се реа-
лизират редица цели в обучението.

Според схващанията на Х. Вернер, Е. де Боно, Е. Ериксън, Х. Дрейфус, 
обобщени и представени от Б. Минчев [3], традиционните форми на обуче-
ние нямат значим развиващ ефект. Опитът ми като педагог и редица изслед-
вания [4, 5, 6, 7] подкрепят тезата, че за трайно усвояване на знания и умения 
в настоящия етап, за развитието на креативността у младите хора, както и на 
екологичната им култура, е необходимо да бъдат създадени условия за актив-
ното им участие в образователния процес.

В тази връзка нетрадиционните форми се оказват по-полезни от тра-
диционните. Обикновено те предполагат занимания извън класната стая (ау-
диторията), отворен тип обучение, работата в екип е по-широко застъпена. 
Нетрадиционните форми са предпочитани заради условията, които гаранти-
рат активност и самостоятелност на участниците, макар че подготовката им 
е по-трудоемка.

Йорданка Ст. Пейчева
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В последните години придобиват популярност проектното обучение, уче-

нето чрез опит и преживяване, които са изключително подходящи за изучаване 
на природата и придобиването на умения от практико-приложната област.

За да успеят бъдещите педагози да разберат тяхната същност, специфи-
ка и ефективността им в учебния процес, е целесъобразно самите те да станат 
участници в подобни форми.

Дж. Дюи свързва активността на детето с факторите, които оказват 
влияние върху развитието му. Например един от най-важните фактори, вли-
яещи върху познанието, е действието (Б. Минчев се позовава на Дж. Дюи и 
др. конструктивисти).

Считам, че за да се усвоят в достатъчно висока степен необходимите 
знания, умения и ключови компетентности у студентите, подготовката им 
трябва да се основава на активна познавателна и практико-приложна дей-
ност. Проектът, като една нетрадиционна форма, предлага такива възмож-
ности, а резултатът повишава самочувствието и увереността на участниците.

Друг фактор, който според възгледите на редица психолози като Л. Ви-
готски, Х. Вернер, Е. Ериксън и др. допринася за индивидуалното развитие на 
човека, е културата.

Немският психолог Х. Вернер пръв забелязал паралелизма между кул-
турната еволюция на психиката и онтогенезата (индивидуалното развитие). 
Развитието и в двете области се състои в нарастваща диференциация и йе-
рархизация на психичните функции. Подобно на Л. Виготски и независимо 
от него Х. Вернер твърдял, че висшите функции дават форма и направление 
на нисшите функции на психиката. Иначе казано, културните форми на пре-
живяване и действие доминират йерархично над нисшите [Б. Минчев. Психо-
логия на човешкото развитие. В., 2005].

Споделям становището на гореспоменатите автори, че културните 
форми играят роля на мотивационен фактор, който влияе както на процеса 
на усвояване на знания и умения, така също във формирането на мироглед и 
отношение към даден проблем. Децата в детските градини и училищата с же-
лание се включват в подготовката за честване на празници. В такава, наситена 
с емоции ситуация, в която те са активни участници, по-лесно и по-трайно се 
запомнят и осмислят културните традиции и обичаи.

В процеса на усвояване на педагогическа правоспособност, наред с 
овладяването на фактологичния материал, студентите от специалностите 
ПУНУП и НУПЧЕ трябва да усвоят определени социо-културни норми и 
умения за самостоятелното им реализиране. За бъдещите детски и начални 
учители не е достатъчно само овладяването на традиционната методика за 
преподаване на съответния учебен предмет. Особено важно за съвременния 
учител е познаването на разнообразни форми и методи, чрез които се прово-
кира познавателната активност, продуктивната практико-приложна дейност 
на подрастващите, възможностите за надграждане на екологичната култура, 
предаването на културните традиции.

Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции ...
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Работата по проект, съчетана с ученето чрез опит и преживяване, пред-

лагат възможности за реализация на изложените аспекти в подготовката на 
бъдещите педагози. Активното им участие в тези форми за методическа и 
технологична подготовка, допринася за по-ефективно усвояване на знания 
и умения, придобиването на организационен опит, развитие на креативното 
мислене, като същевременно по-добре се опознават културните измерения на 
обществото. Определяща роля за създаването на мотивация за постигане на 
такива постижения има интересът на участниците към темата, както и значи-
мият краен резултат, свързан с публична изява.

За да вникнат в същността, особеностите и ефекта на тези форми, със 
студентите разработихме съвместен проект. Те бяха активни партньори в оп-
ределянето на конкретните параметри в работата – тема, материали, задачи, 
сюжет, работни групи.

Няма по-чакан и желан празник през зимния период от Коледа и Нова 
година и затова студентите избраха точно тази тема, която съдържа и разноо-
бразни възможности за практико-приложна дейност. Идеята бе да се подгот-
ви тематична изложба в навечерието на празниците. За да я конкретизираме, 
беседвахме върху традициите, тенденциите и проблемите, свързани с праз-
ника, с необходимостта от пестене на суровини и материали, с опазването на 
природата. Така възникна идеята за тема на проекта – „Еко Коледа“. В тази 
връзка участниците се обединиха около мнението, че е целесъобразно да се 
работи предимно с природни материали, тъй като: 

– те се намират в изобилие, набавянето им е лесно, приятно и безплатно; 
– технологичната им обработка не изисква значими финансови средства; 
– освен техниките за работа с природни материали, описани в учебни-

ците по домашен бит и техника, има и други, които са интересни и 
различни, резултатите от прилагането им са впечатляващи; 

– разнообразието от видове, форми и багри в природата създава пред-
поставки за проява на въображение в процеса на практико-прилож-
ната дейност; 

– както самите растения, тяка и изработените от тях изделия създават 
неповторима атмосфера и уют.

Поради факта, че няма единно утвърдено становище относно тълку-
ването на понятието „екоматериали“, решихме, че тук освен приоритетното 
използване на природни материали, можем да причислим и материали с ес-
тествен произход като хартия, памучни, ленени, конопени, вълнени тъкани.

Цели на проекта: 
1. Усвояване на модел за предаване на културни форми на преживяване.
2. Запознаване с нетрадиционни форми за осъществяване на техноло-

гично обучение.
3. Развитие на технологичната и екологична култура на студентите.
4. Развитие на художествено-творческите способности – проява на кре-

ативност по отношение на формообразуване на обекти, естетическо изграж-
дане на изделията и създаване на собствени композиции.

Йорданка Ст. Пейчева
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Задачи: 
1. Изясняване на термините „екоматериали“ и „екологична култура“.
2. Да се обогатят представите на студентите за многообразието на рас-

тителните видове.
3. Усвояване на знания за природните материали и умения за техноло-

гичната им обработка.
4. Да се проучи информацията, свързана с естеството на празника Ко-

леда – история, същност, специфика, роля в обществото. Да се проучат харак-
терните символи, атрибути, обстановка, характерни ястия.

5. Запознаване с основни правила за подреждане на маса.
6. Да се проучат практическите задачи, свързани с темата в одобрените 

учебници в І – ІV клас.
4. Проучване на алтернативни идеи в Интернет, свързани с изработва-

нето на украса за празника.
6. Разработване на концепция за изложбата – пресъздаване на празнич-

на домашна обстановка за Коледа. Конкретизиране на основните обекти – 
елха, трапеза, кът с камина, украса на прозорците, ароматен кът, подаръци, 
друга украса.

8. Сформиране на работни групи, разпределяне на практическате задачи.
9. Представяне на идеи за реализиране на задачите от работните групи, 

обсъждане и съгласуване с останалите.
10. Подреждане на изложба.
Проектът бе реализиран в условията на повишен интерес и активност 

от страна на участниците. Измеренията на получените резултати могат да са 
обобщят в три направления.

В педагогически аспект 
• Студентите се запознаха със същността на проектното обучение.
• В условията на създадената от самите тях организация на работата, у 

тях се развиха редица важни ключови компетентности. Например, 
умението за учене се развива в условията на самостоятелна работа 
с учебна документация, при която се установява и обобщава инфор-
мация, а след това се търсят възможности за нейното обогатяване.

Културна осъзнатост и творчество.
Според Д. Балкански за интелектуалното развитие на личността при-

оритетна роля имат творческите способности [1, с. 29]. Ето защо в процеса 
на педагогическата подготовка на студентите, е много важно те да се обуча-
ват в условия, в които не само се овладяват наготово знания и умения. За 
да станат мислещи, креативни личности, способни в бъдеще самостоятелно 
да надграждат и развиват интелектуалния си потенциал, те трябва да станат 
активни участници в усвояване на новия материал и да се стимулират към 
творческата му интерпретация.

Това е изключително важно за технологичната подготовка на студенти-
те и овладяването на педагогическите аспекти за методическа реализация в 
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училище. За да придобият нужните компетентности и интелект, необходими 
на съвременния педагог, обучението им трябва да се осъществява в условия, 
които стимулират тяхната активност и креативност.

Проектът, който разработихме съвместно със студентите съдържа по-
тенциални възможности за проява на творчество. За това допринасят: осигу-
ряването на голямо разнообразие от природни и други естествени материали 
(различни по форма макарони), намиране и усвояване на техники за тяхната 
обработка, висока мотивация за постигане на оригинални решения.

Креативността се отключва, когато субектът е мотивиран да поеме оп-
ределена отговорност и когато му бъде осигурена максимална самостоятел-
ност, за да я реализира. Разбира се, процесът на създаване на иновация е не-
обходимо да се направлява от ментора много дискретно – да се дават съвети, 
а не указания. Когато смятаме, че участник в проекта греши, да го накараме 
сам да се замисли върху целесъобразността на онова, което прави, като при-
помняме отново темата, или сюжета, или акцентите в композицията. В рабо-
тата ни с групите, се налагаше често да се връщаме към тълкуванието на по-
нятията „еко материали“ и „еко Коледа“. Например когато студентите посяга-
ха към често използваните в ежедневието традиционни лъскави панделки за 
украса, ги насочвахме към търсенето на други, естествени материали, за да не 
се „бяга“ от темата. Тогава те започват да търсят алтернативни варианти, да 
измислят и прилагат свои идеи. В резултат на това в процеса на самостоятел-
ната си работа те стигат до целесъобразни и нестандартни решения, разбират 
и запомнят смисъла на новите понятия.

 

При създаването на концепцията за подреждане на изложбата отново 
използвахме метода на мозъчната атака, за да бъдат генерирани максимален 
брой идеи и да се осигури активността на всички.

Имаха желание да усвоят повече, тъй като техниките им бяха интерес-
ни. Задачата им беше да ги приложат творчески в свои проекти, алтернативни 
на намерените.

Йорданка Ст. Пейчева
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Проектът създава възможност за проявява на инициативност и пре-

дприемачество.
Обогатяване на екологичната култура
• Изясняване на основни понятия: екологосъобразна дейност и пове-

дение, екоматериали, еко Коледа.
• Обогатяване на знанията за растителните видове.
• Усвояване на правила за събиране на природни материали, без да се 

нарушава природното равновесие.
Обогатяване на технологичната култура 
• Усвояване на технологии за хербаризиране и съхранение на природ-

ни материали.
• Усвояване на технологии за обработване и комбиниране на природ-

ни и естествени материали.
В заключение мога да обобщя, че в условията на проектната форма за 

организация, при която се съчетават аудиторната заетост на студентите и са-
мостоятелната им работа, се провокират и развиват редица необходими за 
един бъдещ педагог социални позиции и нагласи като креативност и еколо-
гична култура. В същото време те придобиват умения за работа в екип, обога-
тяват се и се конкретизират представите им за организация и реализиране на 
проектно-базирано обучение. С други думи, използването на нетрадиционни 
форми в подготовката на студентите допринася за по-ефективно и многоас-
пектно овладяване на важни за съвременния педагог компетентности.

References
1.  Balkanski, D. (2010): Otkrivane i stimulirane na detsa s izobrazitelno-tvorcheski 

sposobnosti. Shumen: UI „Episkop K. Preslavski“.
2.  Galeeva, N. Sistema kompetentsiy kak instrument upravleniya kachestvom obra-

zovaniya. http://www. eidos. ru/journal/2007/0930-7.htm
3.  Minchev, B. (2005) Psihologiya na choveshkoto razvitie. Varna: Varnenski svo-

boden universitet.
4.  Мirchevа, I. (2013): Otvoreno obuchenie. Diferenziaziya v obuchenieto v nachalno-

to uchilishte. Sofiya: IK „Veda Slovena“ – ZHG.
5.  Peycheva, Y. (2007): Proektnata orientatsiya na obuchenieto po Domashen bit i teh-

nika. Sb. „Priemstvenost i perspektivi v razvitieto na pedagogicheskata teoriya i 
praktika“, Sofiya: IK „Veda Slovena“ – ZHG, s. 504 – 508

6.  Peycheva, Y., M. Georgieva. (2013): Proektnata rabota po konstuktivno-tehnicheski 
I bitovi deynosti v podgotvitelna grupa – factor za povishavane na motivaziyata za 
parvi klas. Shumen: UI „Episkop K. Preslavski“, s. 180-187.

7.  Peycheva, Y., Sn. Lazarova. (2008): Vazpitavane na etnicheska tolerantnost chrez 
proektnoorganizirano grazhdansko obrazovanie v nachalna uchilishtna stepen. Sb. 
„Mnogoobrazie bez granitsi“. V. T. : Izd. „Faber“, s. 213 – 223.

8.  Тotsevа, Ya. (2009): Profesionalno-pedagogicheska I interkulturna komunikativ-
na kompetentnost. Sb. „Tehnologichni aspekti na interkulturnoto obrazovanie“. 
Blagoevgrad, s. 40 – 49.

Развитие на екологичната култура и креативността като социални позиции ...



132

ЗА ОГЛЕДАЛНОТО ПИСАНЕ НА ЦИФРИ  
ОТ ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ

Калина Ив. Алексиева

ON MIRROR WRITING OF DIGITS BY FIRST GRADERS 

Kalina Iv. Aleksieva

ABSTRACT: The paper deals with questions concerning mirror writing of digits and 
letters by children entering the first grade with no organic or functional disorders of the 
cognitive apparatus as well as the reasons for the phenomenon.

KEYWORDS: mirror writing of digits and letters, dyslexia, dysgraphia, lateralization, 
spatial disorientation.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Математическите знания и умения, с които децата постъпват в първи 
клас са резултат от учебно-възпитателното въздействие, осъществявано в дет-
ската градина, в семейството и по-общо – в социалната и културната среда. 
За успешно организиране и управление на учебно-познавателния процес на 
първокласниците; своевременно прилагане на диференциран подход за прео-
доляване на пропуските и затрудненията на учениците; за подобряване ефек-
тивността на учебно-възпитателната работа по математика е необходимо да се 
познават психическите особености на всяко дете, равнището на развитие на 
познавателните процеси и общата характеристика на класа като цяло.

Още в началото на учебната година началните учители, които обучават 
първокласници, наблюдават интересен психически и педагогически факт  – 
огледално (обратно) писане на някои букви и цифри. В много случаи това яв-
ление отминава след месец–два нормална учебно-възпитателна работа – де-
цата се научават да пишат буквите и цифрите съобразно приетите начини 
и правила, като рядко в някои паралелки продължават огледално да пишат 
само по едно или най-много две деца и след първия срок. Изникват за ре-
шаване редица проблеми, които имат голямо практическо и теоретично, пе-
дагогическо и психологическо значение като: 1) дали психическата същност 



133
на явлението „огледално писане на букви и цифри“ е една и съща при деца с 
доказана дислексия, дисграфия или нарушена латерализация и при деца без 
каквито и да било органически и функционални изменения в познавателния 
апарат; 2) каква е честотата на явлението при деца със съвсем нормален поз-
навателен апарат; 3) доколко явлението се среща при писане на цифри и кои 
от тях най-често се пишат огледално; 4) кои са причините за явлението и как-
ви педагогически изводи следват от него. На някои от поставените въпроси 
опит да отговори прави проф. А. Маджаров в процеса на проучване, обхва-
щащо десетгодишния период – 1963-1973 година.

Огледалното писане на букви и цифри от децата е известно на меди-
цинската, психологическата и педагогическата мисъл и на теорията и прак-
тиката по специална педагогика отдавна. В Англия са описани случаи на ог-
ледално писане на букви и цифри, като явлението е свързано с дислексията 
и дисграфията, т. е. с по-малки или по-големи нарушения в четенето и писа-
нето на децата. През 30-те години на миналия век се извършват проучвания 
във Франция. В Дания за първи път се предприемат мерки в държавен мащаб 
дислексията и дисграфията да се идентифицират сред неграмотните и е при-
ложено съответно лечение[1]. Известни са и изследванията на чешкия автор 
Совак, в които се засяга огледалното писане[5].

В съветската психологическа литература проблемите за огледално-
то писане на буквите и цифрите се засягат в трудовете на Р. А. Лурия, Б. Г. 
Ананьев и др. У нас дълго време този проблем не е изследван. Според д-р 
Керековски, който е един от най-добрите познавачи на проблема „системни 
проучвания на дислексията и дисграфията у деца, служещи си с кирилица, 
у нас започнаха в началото на 1969 г.“. Авторът има предвид изследванията, 
извършени под негово ръководство.

За повечето от споменатите изследвания е характерно, че са извърше-
ни от медицинска гледна точка и предимно с деца, които вече са обучавани 
година или година и половина. Освен това почти във всички изследвания с 
изключение на А. А. Люблинска огледалното изписване на буквите и цифри-
те се свързва предимно с наличието на дислексия, дисграфия или нарушена 
латерализация, т. е. с една или друга степен на нарушаване нормалната пси-
хическа дейност. И още една особеност – в почти всички изследвания се раз-
глежда предимно огледалното писане на букви и думи, а не толкова на цифри, 
като изводите се пренасят за цифрите.

През периода 1963 – 1973 г., под ръководството напроф. Александър 
Маджаров се извършва проучване на знанията и уменията по математика, с 
които децата постъпват в първи клас. Проучването включва и показатели, с 
които се цели да се провери доколко децата познават цифрите до 9 и какви са 
уменията им да ги пишат. Методиката на изследването се състои от: а) ин-
дивидуална педагогическа беседа с бъдещия първокласник: На детето се пред-
лагат цифрите до 9 (във формат, какъвто се предлага в училище) и от него се 
иска да отдели цифрите, които познава и да ги назове. Втората задача е детето 
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да напише цифрите, които може, като му се диктуват в следния ред: 1, 8, 3, 6, 9, 
2, 5, 7, 10, 4; б) щателен медицински преглед, като особено внимание се отделя 
на зрението и слуха; в) наблюдения върху детето в къщии училище, за да се 
установи с коя ръка пише – дясната, лявата или и с двете.

При обобщаване на резултатите от проведените изследвания се устано-
вяват интересни факти: 1) около половината от изследваните децапишат ня-
кои от цифрите огледално; 2) проявяват „предпочитание“ към някои цифри – 
например еднакво огледално са написани 6 и 9, след тях е 3, следват цифрите 
7, 4 и 1 и накрая 5 и 2. Това поставя редица въпроси като: дали действително 
огледалното изписване на цифрите е толкова широко разпространено; дали 
това явление е тъждествено с огледалното изписване на буквите и цифрите 
от деца, у които съществува дислексия, дисграфия или особен вид латерали-
зация; дали причините за това явление са тези, които се сочат в медицин-
ската литература, какви педагогически изводи следва да се направят и още 
редица въпроси, на които следва да се търсят отговори.

Фактическият материал от десетгодишното проучванена проф. А. Ма-
джаров дава основание да се направят някои констатации, а именно: огле-
далното писане на цифрите от първокласниците е закономерно явление; не 
е задължително свързано с наличието на дислексия, дисграфия или нарушена 
латерализация; причините за огледалното писане на цифрите от нормални 
във всяко отношение деца са различни от тези, които действат при деца с 
нарушена латерализация, дислексия или дисграфия.

Интерес представлява с каква математическа подготовка постъпват 
децата в първи клас, особено след въвеждането на задължителната предучи-
лищна подготовка (с указ 273/30.09.2010 г.)в днешното съвременно училище, 
в условията на приобщаващо образование. По време на преддипломната пе-
дагогическа практика на студентите от IV курс ПНУП, съвместно с базовите 
учители от две училища в гр. Шумен, извършихме проучване по горепосоче-
ната методика относно огледалното писане на цифри на 110 първокласници 
от пет паралелки. Обобщените резултати от нашето изследване саотразени 
в табл. 1, табл. 2 и Приложение 1. Както се вижда, доста голям процент от 
изследваните деца пишат огледално една и по изключение по две цифри, без 
това явление да е свързано с нарушение на зрението или с нарушена латера-
лизация, с наличието на дислексия или дисграфия. Децата проявяват и „пред-
почитание“ къмогледално изписване на цифри в следния порядък: 3, 6, 9, 5, 
4, 1, 7, т. е. констатациите, които проф. А. Маджаров прави, в общ план се 
потвърждават и от това проучване.
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Огледално написали отделните цифри, както следва: 
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За педагогическата и психологическата наука и за учебно-възпитател-
ната практика е изключително важно да се знаят причините за явлението. 
Известно е, че процесът на писане на една цифра е сложен психо-физиологи-
чески акт. Той е резултат от интегрираното действие на различни страни от 
психическата дейност на човека. За да се напише правилно една цифра, кога-
то тя се диктува, е необходимо детето да има: а) ясна и отчетлива представа 
за конфигурацията на цифрата, като знае елементите ѝ и пространствено-
то им разположение; б) да съществува трайна и осъзната връзка между чис-
лото, което се диктува и конфигурацията на съответната цифра; в) нор-
мално развит психо-физиологически апарат, включително и умение за писане 
на дадената цифра. Изследван е само резултатът от тази сложна психична 
дейност, а именно как децата разполагат в пространството дадена цифра – 
правилно или огледално. Трябва да посочим, че причините за огледално пи-
сане на цифрите от седемгодишните деца, които не са обучавани в училище, 
са съобразени със следното: цифрите, които пишат децата, се диктуват не в 
естествения ред на числата; фактът, че всички деца, които се опитват да ги 
пишат, ги познават и че пишат повечето цифри нормално, показва, че прите-
жават известни несъвършени графични умения за правилно пространстве-
но изписване на цифрите, с изключение на цифрата 2; фактът, че повечето 

За огледалното писане на цифри от първокласниците



136
деца изписват огледално само по една цифра, а другите – правилно, показва 
че у тях има изградена сравнително трайна нервно-психична връзка между 
словесното изговаряне и нейния графичен образ. След като тези фактори са 
налице, следва въпросът – къде е причината за огледалното изписване на ци-
фрите от съвсем нормалните във всяко отношение деца?

Причините за огледално писане на цифри от някои бъдещи първоклас-
ници могат да се дължат на недостатъчното развитие на пространствените 
им представи и някои особености във възприятията. За да може дадена ци-
фра и буква да се разположи правилно в пространството, е необходима оп-
ределена система за отчитане на посоките – идеална и материална(сетивна). 
Писането на букви и цифри е свързано с усвояване на системата за отчитане 
направленията „горе“, „долу“, „дясно“, „ляво“, „напред“, „назад“ и др. Както 
е известно у малките деца е развита до известна степен материалната систе-
ма за отчитане и по-малко идеалната система, с чието владеене е свързано 
правилното изписване на цифрите и буквите. Процесът на изграждане на 
идеалната система за отчитане посоките в пространството не се завършва 
в предучилищната възраст и поради това е задача и на началното учили-
ще. Вероятно причините за огледалното изписване на цифрите от бъдещите 
първокласници могат да се дължат на липса на цялостно изградена идеална 
система за отчитане на посоките в пространството и на липса на изградено 
умение у някои деца да извършват преход от материалната към идеалната 
система[3].

По експериментален път е установено, че детето по-леко установява 
сходството в различните елементи, отколкото различното в сходнитеелемен-
ти. А. А. Люблинска, като прави характеристика на възприятията на децата 
от ранната училищна възраст изтъква: „Много първокласници, като препис-
ват букви и цифри от дъската или от книги, правят типични грешки. Най-
често пишат огледално, пропускат или добавят елементи, сливат два знака. 
Подобни грешки имат обща причина: слятост на възприемания знак. Детето 
вижда само общия вид на знака, но не вижда неговите елементи, структура, 
пространствените отношения на тези елементи. Тази слятост се преодолява 
не с повторно изписване на всеки знак, а с разчленяването му на елементи и 
активното му конструиране“[2]. Методическите ръководства са тези, които 
трябва да кажат как децата да бъдат запознавани с цифрите. В практиката 
се работи за формиране на понятия за числата у децата и между другото им 
се показват цифрите. Понеже няма разработена методика за запознаване на 
децата с цифрите в условията на детската градина, всяка учителка извършва 
това, както намери за целесъобразно. В резултат, щом на децата се покажат 
цифри, те ги познават, но когато следва да ги напишат, където вече се изисква 
точна и диференцирана представа относно елементите и пространственото 
им разположение, срещат трудности. Очевидна е необходимостта от съответ-
на методика, но дотогава е целесъобразно да се спазва определена последова-
телност и да се прилагат следните похвати: 
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■ Общо запознаване на децата с конфигурацията на цифрата; 
■ Извършване анализ на цифрата – разчленяване на елементите, от 

които се състои; подробно запознаване с елементите на цифрата; как 
те са вързани, какво е пространственото им разположение; 

■ Синтез – обединяване на елементите; 
■ Отново разглеждане на цифрата като цяло. Сравняване с вече изуче-

ни цифри; установяване на сходното и различното; 
■ Конструиране – моделиране на цифрата; 
■ Коригиране на грешките и подпомагане на отделните деца; 
■ Изложба на конструираните цифри. Обща преценка за работата на 

групата и на отделните деца.
Това са само някои насоки за работата при запознаване на децата с кон-

фигурацията на отделните цифри, които не изключват, а предполагат една 
много по-разнообразна и системна работа за развиване на пространствените 
представи на децата и за окончателното изграждане на материалната и идеал-
ната система за отчитане, доколкото детските възможности позволяват това.

Наблюденията върху учебно-възпитателната практика показват, че ако 
децата предварително се приучват и се осъществява по-целенасочено учебно-
възпитателна работа, по-бързо се справят с огледалното писане.

В методиката на обучението е необходимо: не просто да се показва да-
дената цифра, а да се разчленява на съответните ѝ елементи; да се разглеж-
да какво пространствено разположение имат елементите – кои са „горе“, кои 
„долу“, кои „в ляво“, кои в „вдясно“; откъде се започва, как се свързват елемен-
тите; на кои изучени цифри прилича „новата“ цифра; по какво прилича или 
се различава от тях; писане и моделиране, индивидуална помощ на децата, 
които се нуждаят от нея.

Ако в продължение на 3–4 месеца обучение някои деца продължават 
да пишат цифри и букви огледално, въпреки целенасочената индивидуална 
помощ, следва да се потърси помощта на специалисти. Вероятно огледалното 
писане на цифри и букви е свързано с някои физиологични или психични 
явления.
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Приложение 1.

Наблюденията върху учебно-възпитателната практика показват, че ако децата 
предварително се приучват и се осъществява по-целенасочено учебно-възпитателна 
работа, по-бързо се справят с огледалното писане. 

В методиката на обучението е необходимо: не просто да се показва дадената 
цифра, а да се разчленява на съответните й елементи; да се разглежда какво 
пространствено разположение имат елементите – кои са „горе”, кои „долу”, кои „в 
ляво”, кои в „вдясно”; откъде се започва, как се свързват елементите; на кои изучени 
цифри прилича „новата” цифра; по какво прилича или се различава от тях; писане и 
моделиране, индивидуална помощ на децата, които се нуждаят от нея. 

Ако в продължение на 3– 4 месеца обучение някои деца продължават да пишат 
цифри и букви огледално, въпреки целенасочената индивидуална помощ, следва да се 
потърси помощта на специалисти. Вероятно огледалното писане на цифри и букви е 
свързано с някои физиологични или психични явления. 

 Приложение 1. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ НА ПРОЕКТНО-
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ  

ЗА СТУДЕНТИТЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ

Керанка Г. Велчева

AN EDUCATIONAL MODEL FOR DESIGN  
AND SURVEY RESPONSIBILITY FOR STUDENTS  

IN TECHNOLOGICAL EDUCATION

Keranka G. Velcheva

ABSTRACT: Structural components of the educational model for design and research 
competence are included as basic knowledge and skills of students to carry out activi-
ties „study, design and management processes in the learning process of technological 
training.

KEYWORDS: competence, design, technology training.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

В процеса на проектната дейност човек се сблъсква с необходимостта 
от постоянни изследвания, с проявата на продуктивно и творческо мислене, с 
анализиране на съществуващото състояние на обекта (процеса). Проектира-
нето може да се смята за основен инвариантен компонент в професионална-
та култура на всеки специалист, включващ: поставянето и разрешаването на 
реално съществуващ проблем, реализацията му с помощта на разнообразни 
технологии за създаване на нещо ново.

Идеите за теоретичната концепция за проектното обучение са открити 
и приложени от прагматичния педагогДж. Дюи и американски педагози но-
ватори. Твърденията на Дж. Дюи са, че истински ценен и полезен за хората е 
практическият резултат, насочен към обществото. Обучението, основаващо 
се на проектния подход включва: 

• проблематизация на учебния материал; 
• познавателна активност и практически ориентирана дейност на децата; 
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• връзка на обучението с играта, работата (труда), живота на детето; 
• проектиране и рефлексия, материално-технически, морално-естети-

чески и др.
В 80-те години на двадесети век основната практико-ориентирана 

област в училищното образование – трудовото обучение – отново се обръ-
ща към идеята за проектно обучение. Това е било свързано с внедряването 
в учебния процес на конструкторско-технологичната система на трудовото 
обучение, основните идеи на която се съдържат в следното: 

➢ съчетание на изпълнителската и интелектуалната (изобретателската 
и творческата) дейност; 

➢ изработването на всеки обект на труда се предшества от разработка на 
неговата конструкция и технологията за изпълнението му (проектира-
не или изучаване на процеса на проектиране на даденото изделие).

➢ проектните задачи са два основни типа – конструкторски и техноло-
гични [5].

В Държавните образователни изисквания (ДОИ) на Културно-образо-
вателната област (КОО) „Бит и технологии“ се посочва „учениците да предла-
гат, доказват, съмнения и планират сами своите дейности по проектиране…“ 
и това довежда до необходимостта от формиране на проектно-изследовател-
ска компетентноств подготовката на студентите – бъдещи учители по учеб-
ните предмети – „Домашна техника и икономика“, „Технологии“.

Целта на настоящата публикация е изясняване на структурните компо-
ненти на проектно-изследователската компетентност на студентите от специ-
алност „Техника и технологии“.

За постигане на целта са дефинирани следните задачи: конструиран е 
образователен модел за проектно-изследователската компетентност; разгле-
дани и анализирани са ключовите компетентности, определени от Европей-
скатакомисия (ЕК)[7, 8].

Определението „компетентност“ според Европейската квалифика-
ционна рамка за учене през целия живот означава доказана способност за 
използване на знания, умения и личностни, социални и/или методологични 
дадености в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно 
развитие. Определените с Европейската референтна рамка осем ключови 
компетентности са: 

1.  Общуване на роден език.
2.  Общуване на чужди езици.
3.  Математическа компетентност и основни знания в областта на 

природните науки и технологиите.
4.  Дигитална компетентност.
5.  Умение за учене.
6.  Обществени и граждански компетентности.
7.  Инициативност и предприемачество.
8.  Културна осъзнатост и творчески изяви [8].
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Според посочения вече документ „компетенциите“ в областта на даде-

на дейност се разглеждат като комплексно владеене на специфични знания, 
умения и поведенчески модели в гъвкав план. Компетенцията е готовност на 
индивида ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за пости-
гане на целите и способността му да решава определен клас професионални 
задачи. В тази връзка компетентността в дадена област се разглежда като съв-
купност от компетенции (знания, умения, отношения, опит), необходими за 
ефективна дейност [8].

Ключовите компетенции (базови, основни) са знания и умения, на-
гласи и оценъчни отношения, без които не е възможно осъществяването на 
дадена дейност, поведение, решение. Те имат значителна продължителност и 
осигуряват варианти на адаптивно поведение, действие или решение в раз-
лични ситуации.

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 [8].

На национално равнище ЕК поставя на държавите членки следните 
задачи: да осигурят ефективно инвестиране в образователните системи и 
системите на обучение на всички равнища (от предучилищна възраст до ви-
сше образование); да подобрят резултатите в сферата на образованието, като 
обърнат внимание на всеки сегмент (предучилищна възраст, начално, средно 
и висше образование) в рамките на интегриран метод, обхващащ ключови 
компетенции и целящ да намали преждевременното напускане на училище; 
да повишат отвореността и пригодността на образователните системи, като 
изградят национални квалификационни рамки и съгласуват по-добре обра-
зователните резултати с нуждите на пазара на труда; да подобрят излизането 
на младите хора на пазара на труда чрез интегрирани действия, включващи 
насоки, съвети и обучение на работното място[7].

Всеки бъдещ учител, за да се приспособи към динамичните промени 
в обществото и отговори на изискванията му, е необходимо да притежава 
по-широк спектър от компетентности: ключови, професионални, граждан-
ски и социални. Технологиите играят централна роля на всички равнища на 
образованието и встъпват като катализатори за образователни промени. За 
учителите става важно не толкова предаването на факти и знания, колкото 
формулиране на важни и значими за обществото компетенции, необходи-
ми на младите хора, за да могат успешно да се адаптират към глобалните 
промени. Развитието на умения и компетенции, на които не е обърнато дос-
татъчно внимание досега в образователната система, се поставя на преден 
план.

Съвременното разбиране за проектиране е – дейност за управление на 
проекти в различни области (сфери) в човешката дейност, т. е. специално ор-
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ганизирана съзидателна дейност на човека по преобразуване на обкръжава-
щата действителност и на самия себе си.

За проектната дейност са характерни признаците: 
➢ насоченост за достигане на конкретните цели, очакваните резултати 

от дейността; 
➢ комплектност– отчитат се външните и вътрешните фактори, които 

влияят пряко или косвено върху резултатите от проектната дейност; 
➢ ограниченост на ресурсите – човешки, финансови, материално-тех-

нически, морално-естетически и др.
Под „проектиране“ в педагогическата наука се разбира създаването на 

нови учебни и дидактически материали, нови форми, средства и методи за 
организация на педагогическия процес. Проектирането от техническа гледна 
точка е свързано с конструирането – процес за създаване на модели, машини, 
съоръжения, технологии за изпълнение на проекти. Конструирането в про-
цеса на обучение е средство за задълбочаване и разширяване на получените 
теоретични знания и развитие на творческите способности, изобретател-
ските интереси на обучаемите, графичните (изпълнение на чертежи, скици, 
схеми и др.), предметно-манипулативните (моделиране или построяване на 
опитни образци, устройства с практическа насоченост). В технологичното 
обучение видовете проектиране са взаимосвързани, поради интегративния 
му характер. Проектирането предполага мисловни операции и определени 
действия по създаване, проектиране и конструиране на технически обект или 
ново учебно-дидактическо средство.

Професионалната подготовка осигурява на учителя технико-техно-
логични, икономически познания; знания за историята и перспективите за 
развитие на техниката и технологии, научната организация на труда и произ-
водството; прилагане на методите и формите за техническо творчество; ме-
тоди за изследване и прогнозиране на педагогически и технически явления; 
широка политехническа образованост; развитие на икономическото, техно-
логичното мислене, умения за управление на разнообразното съвременно 
техническо оборудване [5].

Интеграцията на социално-икономическото пространство, технико-
технологичната среда – това са „стандартите“ за професионалното образо-
вание на бъдещите учители по техника и технологии (в близкото бъдеще и 
по предприемачество), предполага реализацията на основните компоненти 
на професионално развитие, формиране на педагогически компетенции, в 
частност съдържателните знания и умения на проектно-изследователската 
компетентност: 

➢ научно-технологична информация (понятия, теории, закономер-
ности за развитие на техниката и съвременните технологии за про-
изводство, в това число и перспективите за принципно нови, ино-
вационни решения във формирането на видовете инфраструктура 
и др.); 

Керанка Г. Велчева



143
➢ практическа работа (обекти на труда, оборудване, инструменти и 

приспособления, умения и рационални подходи за труд, последова-
телност на операции и действия); 

➢ творчески проект (изследване, избор и обосноваване на проекта, в 
т. ч. екологичната насоченост, съставяне на план, анализ на резулта-
тите за стопанската дейност на човека в контекста на нравственото 
възпитание; 

➢ умения (използване на различни техники за кариерното развитие и 
диагностика на професионалните нагласи на учениците; определяне 
на професионалния тип личност, умения за решаване на конфликти 
в класа, изпълнение на творчески работи, осигуряващи формиране-
то на проектно-изследователски компетенции); 

➢ собствено самоусъвършенстване (самообразование и развитие на 
индивидуалните способности, образователни личностни ресурси, 
използване на социалните права, осъзнат избор на професионално 
развитие, обосновано проектиране на жизнените и професионални 
планове на учениците).

Разработеният авторски структуриран модел на „проектно-изследо-
вателската компетентност“ за студентите включва три компонента: научно-
изследователски компонент; преобразователно-технологичен компонент; 
управленски компонент.

 творчески проект (изследване, избор и обосноваване на проекта, в т. ч. 
екологичната насоченост, съставяне на план, анализ на резултатите за стопанската 
дейност на човека в контекста на нравственото възпитание; 

 умения (използване на различни техники за кариерното развитие и 
диагностика на професионалните нагласи на учениците; определяне на 
професионалния тип личност, умения за решаване на конфликти в класа, изпълнение на 
творчески работи, осигуряващи формирането на проектно-изследователски 
компетенции);  

 собствено самоусъвършенстване (самообразование и развитие на 
индивидуалните способности, образователни личностни ресурси, използване на 
социалните права, осъзнат избор на професионално развитие, обосновано проектиране 
на жизнените и професионални планове на учениците).   

Разработеният авторски структуриран модел на „проектно-изследователската 
компетентност“ за студентите включва три компонента: научно-изследователски 
компонент; преобразователно-технологичен компонент; управленски компонент. 

 
Фиг. 1. Модел на проектно-изследователска компетентност 

Примерните обучения, които конкретизират ключовите компетенции, осигуряват 
съдържателните компоненти на посоченият модел. 

Научно-изследователски компонент: 
 общуване на роден език: 
- подобряване на презентативните умения; 
- водене на преговори; 
- разговори с клиент; 
- водене на делова кореспонденция. 
 общуване на чужди езици: 
-чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на документ 

следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения съгласно Европейската 
квалификационна рамка и да има отношение към ежедневните задължения на 
обучаемите. 

 
Преобразователно-технологичен компонент:  
 математическа компетентност и основни знания в областта на природните 

науки и технологиите: 
- работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, когато 

обучението не е част от договора за доставка или внедряване. 
 дигитална компетентност: 
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Фиг. 1. Модел на проектно-изследователска компетентност

Примерните обучения, които конкретизират ключовите компетенции, 
осигуряват съдържателните компоненти на посоченият модел.

Научно-изследователски компонент: 
• общуване на роден език: 
– подобряване на презентативните умения; 
– водене на преговори; 
– разговори с клиент; 
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– водене на делова кореспонденция.
• общуване на чужди езици: 
– чуждоезиково обучение на различни нива, като придобиването на до-

кумент следва да е обвързано с постигнато ниво на знания и умения 
съгласно Европейската квалификационна рамка и да има отношение 
към ежедневните задължения на обучаемите.

Преобразователно-технологичен компонент: 
• математическа компетентност и основни знания в областта на при-

родните науки и технологиите: 
– работа със специализирана аналитична апаратура или софтуер, ко-

гато обучението не е част от договора за доставка или внедряване.
• дигитална компетентност: 
– обучение за работа с основни текстообработващи програми, създа-

ване на таблици, бази данни, съхраняване и управление на информа-
ция и общуване с електронни средства; 

– работа със специализиран софтуер, когато обучението не е част от 
договора за внедряването му, напр. работа със софтуер за създаване 
на вътрешен и/или външен дизайн на сгради, мебели и др. подобни, 
когато обучението съответства на нуждите на работодателя, дей-
ността на фирмата и е част от задълженията на обучаващите се.

• умение за учене: 
– умения за работа в екип; 
– управление на стреса и времето; 
– мотивационни обучения, свързани с естеството на работата и над-

граждане на знанията от служителите самостоятелно или в екип.
• културна осъзнатост и творчески изяви: 
– неформална комуникация; 
– засилване на познанията в областта на изкуството; 
– други подобни, но само свързани с конкретната сфера на дейност на 

работодателя и част от задълженията на обучавания, освен ако са 
част от изискванията за заемане на длъжността.

Управленски компонент: 
• Обществени и граждански компетентности: 
– управление на промяната; 
– управление на конфликти; 
– процеса на европейска интеграция и структурите на ЕС.
• Инициативност и предприемачество: 
– умения за поемане и оценка на риска; 
– подобряване на уменията за планиране, анализиране, контролиране, 

ръководство на проекти; 
– лидерски умения.
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Знанията, според ЕКР означават резултат от усвояване на информация 

в процеса на учене. Знаниятаса съвкупност от факти, принципи, теории и 
практики, които са свързани с определена сфера на работа или обучение. В 
контекста на Европейската квалификационна рамка знанията се описват като 
теоретични и/или фактологични [7, 8].

Уменията, според ЕКР означават способност за прилагане на знанията 
и използване на ноу-хау при изпълнение на задачи и решаване на проблеми. 
В контекста на Европейската квалификационна рамка уменията се описват 
като познавателни (включващи прилагане на логическо, интуитивно и твор-
ческомислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, 
материали, уреди и инструменти) [8].

В изведените структурни компоненти на проектно-изследователска-
та компетентност се включват базови знания и умения на студентите за из-
вършване на дейностите „изследване, проектиране и управление на процеси 
в учебния процес по технологично обучение: 

1.  Проектни знания и умения. Те се определят от готова учебна инфор-
мация (текст, илюстрация, таблици и др.), създаване на собствени 
варианти на учебна информация, нагледни дидактически пособия, 
електронни уроци (план-конспекти), контролни тестове; избор на 
методи, подходи и специални средства за обучение.

2.  Графични знания и умения. Те определят създаването на графични 
нагледни средства за обучение (чертежи, скици, схеми, технически 
рисунки) и мултимедийни продукти с висока естетична стойност.

Проектирането като основна дейност присъства в логическа последо-
вателност в конструирането на учебния план на студентите в ОКС „бакала-
вър“ – специалност „Техника и технологии“. То се явява основен компонент 
в педагого-методическата и технико-технологична подготовка на студенти-
те. Базова учебна дисциплина е „Конструиране и моделиране на технически 
обекти в технологичното обучение“. Тя е от групата на задължителните и се 
изучава в четвърти семестър. Основа за първия компонент на модела студен-
тите получават от дисциплините с педагогическа насоченост (педагогика и 
педагогика на технологичната подготовка). Вторият компонент е осигурен от 
дисциплините с технически характер (инженерна графика, механика, основи 
на метрологията и стандартизацията, технологичните практикуми), а трети-
ят „управленски“ компонентосигурява формирането на критичното мислене, 
творчеството, решаването на проблеми, вземането на решения, инициатив-
ността.

Разработената структура на курсовия проект по базовата дисциплина е 
на тема: „Проектиране и моделиране на дидактически средства по инженерна 
графика“.

Целите на проекта са: 
1.  Да се научат да работят с нормативни образователни и технически 

документи.

Образователен модел на проектно-изследователската компетентност ...
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2.  Да извеждат и формулират теоретични постановки.
3.  Да се затвърдят графичните умения за представяне на информация
4.  Да се формират специфични и ключови компетенции: познавателни 

(включващи прилагане на логическо, творческо и пространствено 
мислене) и практически (включващи сръчност и употреба на методи, 
материали, уреди и инструменти).

Задачи: 
1.  Определяне на индивидуалното задание на студента.
2.  Определяне на контролните срокове за изпълнение на етапите на 

проекта.
3.  Защита на проекта.
Курсовият проект се състои от три глобални етапа: 
І. Теоретична постановка.
В нея се включва: работа и анализиране на държавните нормативни до-

кументи на КОО „Бит и технологии“ – държавни образователни изисквания 
за учебно съдържание и учебни програми от първи до осми клас. Извеждане 
на знания, умения и нови понятия за дейностите – проектиране, конструира-
не и моделиране.

В тази част се извежда и терминологичният речник на понятията, свър-
зани с посочените дейности.

Анализ на конструкцията на техническия обект.
ІІ. Графичен етап
Тук се затвърдяват графичните умения, а също така се актуализират 

знанията за геометричните тела и техните разгъвки. Изпълнение на черте-
жи – проектиране на видовете проекции на графичното задание. Проектира-
не и конструиране на конкретни разгъвки за техническия обект.

Разработва се технологична документация – технологична карта.
ІІІ. Трети етап
Формират се практически умения за моделиране на технически обекти 

от хартия
Внедрената в учебната програма конструкторско-технологичната сис-

тема е на продуктивно равнище и е насочена към проектното обучение на 
студентите. Задачите описват равнищата на проява на самостоятелност и 
творчество на студентите (конструкторски задачи) и последователност при 
разработването на технология за изработване на изделия (технологичните 
задачи) в процеса на учебно-проектната дейност на студентите. Разбира се 
ние не отбелязваме в проектното обучение в пълна степен избора на наиме-
нование на изделието. неговото изработване, етапите на защита на проекта.

Проектното обучение на студентите е свързано с търсения в направле-
нието – творчество при проектиране на технически обекти. Представянето 
на резултатите на проектите става чрез организираните ежегодни изложби на 
студентите от специалност „Техника и технологии“ пред академичната общ-
ност и гражданите на град Шумен.

Керанка Г. Велчева
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В заключение можем да кажем, че формирането на проектно-изсле-

дователска компетентност у студентите способства те да се реализират като 
активни, търсещи, а защо не и като атрактивни млади учители, мобилни и 
отговарящи на постоянните реформи в българското образование.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Когато се говори за мениджмънт на качеството на образованието неми-
нуемо изниква въпросът за параметрите, по които това качество ще бъде оце-
нявано. Видимо основен критерий е реализацията на обучаваните студенти 
на пазара на труда. Но този критерий е достатъчно условен, най-малкото за-
щото пазарът на труда се различава по региони и не предлага достатъчно сво-
бодни места по специалности или се отличава с относително ниско заплаща-
не, което принуждава младите хора да търсят алтернативна на специалността 
си работа. Но дори и ако приемем, че това е някакъв обективен критерий за 
системата на обучението във висшите училища, от първостепенна важност 
е оценяването на знанията и уменията на студентите, тъй като това е един 
от източниците на информация, за валидизацията и оценката на цялостното 
обучение, но в същото време осигурява информация през целия курс на под-
готовка на студентите по специалността като дава непрекъсната информация 
за състоянието на обучението.

Проблемът, който искаме да обсъдим, се състои в това, че при сегашни-
те условия във висшето образование оценяването на знанията и уменията е 
твърде субективно. Поради липса на стандарти и критерии за отделните спе-
циалности и учебни дисциплини в повечето случаи преподавателят определя 
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оценката според собствената си преценка. В много от случаите тази оценка 
е повлияна от емоционалното и физическото състояние на преподавателя, 
от реда по който се изпитват обучаемите, или от условията при които те са 
поставени. Освен всичко това при посочените условия възниква и сериозно 
подозрение за валидността на тази оценка, тъй като поради липса на фикси-
рани стандарти е трудно да се определи дали оценените знания и умения са 
свързани с реалното изпълнение на функциите, които студентите би трябва-
ло да изпълняват след завършването на образованието си. Възможен изход от 
такава ситуация е да се намали броят на променливите, които влияят върху 
тази оценка. За да бъде оценката обективна или поне по-обективна, е необхо-
димо въпросите, на които ще отговарят обучаемите, да са еднакви, условията, 
при които ще бъдат изпитвани, също да са еднакви и стандартите и критери-
ите, които се прилагат към тях, да са еднакви. В този смисъл единствени про-
менливи остават знанията и уменията на обучаемите, което в по-голяма сте-
пен обективизира оценката и дава възможност да бъдат сравнявани знанията 
както на отделните обучаеми, така и на цели групи. Това пък от своя страна 
дава възможност за статистическа обработка на данните и за получаването 
на по-достоверни изводи за състоянието на провежданото обучение, което 
е и основание да се получи по-вярна и по-обективна оценка на цялостното 
обучение. Следователно можем да направим извода за необходимост от сис-
темен подход при изпитването и оценяването на студентите. Същевременно 
само свеждането на променливите компоненти на оценяването до обучаемия 
не прави задачата на преподавателя по-лесна, тъй като на него му предстои 
да вземе важното решение за варианта на оценяване, който ще се приложи в 
конкретната ситуация. М. Андреев [виж. 1] сочи, че е необходимо да се раз-
личават стратегии на изпитване и оценяване и форми на изпитване и оценя-
ване. Към стратегиите той откроява формалното и неформалното изпитване 
и оценяване, формиращото оценяване, текущото и крайното оценяване, въ-
трешното, класическото, парагативното, критерийното, профилираното и др.

Към формите той включва наблюдение, устно изпитване и оценяване, 
слухова и писмена форма, есе, тестове, практическа и др.

В условията на висшето училище тези теоретични виждания се реали-
зират като държавни и семестриални изпити, в частни случаи устно изпитва-
не, разработване на есе, тест, реферат, курсов проект и практическо изпитване 
като оценките, които се получават от обучаемите в резултат на изпитванията, 
са по шестобалната система. Доколкото в системата на висшето образование 
се налагат две основни форми на изпитване във вид на писмено разработване 
на въпрос или тест, ще се спра на някои особености, които имат важно значе-
ние за повишаване на качеството на обучението, а оттам и на образованието.

Писмено изпитване – има своите предимства, тъй като е икономично 
от гледна точка на време, за кратък период могат да се изпитат голямо количе-
ство хора, а наличието на писмено разработка предполага многократно да се 
връщаме към текста и така да повишим обективността при оценяването. Има 

За оценяването на знанията и качеството на образованието 
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обаче и един друг аспект, който би повишил обективността на това оценява-
не, а именно чрез разработване от експерти на ключ класификатор към всеки 
въпрос, зададен за разработване от обучаемите. Това означава, че предвари-
телно е определено при намирането на какви елементи в писмената работа, 
каква оценка ще се постави. Тези елементи са определени на базата на така 
наречената таксономия на целите и програмните изисквания. Таксономията 
на целите е свързана с очакваните резултати от обучението по дадена дисци-
плина, т. е. като резултат от обучението следва например да се открият у обу-
чаемите определен набор от знания, навици, умения и т. н. Ако липсва подо-
бен ключ класификатор, оценяването при писменото изпитване е застрашено 
от голяма доза субективизъм. Освен това тук трябва да отчетем наличието на 
редица ефекти, които влияят субективно върху оценката – например ефект 
на почерка, на реда на оценката, на умората и др.

Един от начините да се избегне голяма част от проблемите при оценя-
ване на студентите е използването на дидактически тестове при обучението 
на различните специалисти. Тестът дава възможност за сравнително точно 
определяне на степента на усвоените знания и умения и поставя изпитваните 
при еднакви условия. Тук разбира се също е възможно случайно посочване на 
верния отговор, но при добре подготвения тест тази опасност може да бъде 
избегната.

Широката приложимост на дидактическите тестове обаче крие и опас-
ности, които могат да нанесат сериозни поражения на обучението, ако не се 
направи нищо за тяхното избягване. Проблемът е в това, че изработването на 
един дидактически тест е много отговорна и трудоемка дейност, която се под-
чинява на определени изисквания на които ще се спра по-подробно, тъй като 
обикновено ги подценяваме. Очевидно е, че всеки тест се съставя на базата на 
целите на обучението, на даден вид специалисти по определен вид подготовка, 
като целите отразяват изискванията на реалната работна среда за която се под-
готвя дадения специалист. И тук възниква един изключително важен аспект в 
оценяването, то да даде възможност да се открие дали този, който се справя до-
бре при обучението, е в състояние да се реализира успешно по специалността 
си на пазара на труда. В този смисъл тестът трябва да отговаря на условията за: 

✓ надеждност – относително постоянна стойност на резултатите при 
приложението на теста, което означава, че при използването на един 
и същи тест, при едни и същи условия многократно резултатите 
трябва да са приблизително еднакви; 

✓ обективност – такова качество на теста, което дава възможност точ-
ките от теста да се тълкуват по един и същ начин както от обучаемия, 
така и обучаващия или от друг проверяващ на теста, ако има такъв; 

✓ валидност – степента на вярност, с която тестът измерва знанията 
или уменията, които е предназначен да измери; 

✓ разбираемост – степента до която тестът покрива различните усло-
вия и поведение, които могат да се проявят като елементи от изпъл-

Красимир Марков Марков
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нението на целите, т. е. в зависимост от това до какви подробности се 
разпростира проверката на знанията и уменията; 

✓ разделителна възможност – възможността да се разпределят обучае-
мите в групи в съответствие с целите на теста.

Една от основните задачи на теста освен да провери знанията на обу-
чаемите е да валидира самото обучение, а в някои аспекти и образователния 
процес. Особеното в този случай е, че за да може да се използва пълноценно 
информацията получена чрез тях е необходимо да се направи и статистиче-
ски анализ, което налага познаването на някои от основните положения на 
статистиката от тези които разработват и тези които обработват тестовете. 
Същевременно тестовете могат да осигурят на обучаващата организация в 
дадения случай висшето училище данни за потенциалната пригодност на 
кандидат-студентите за определена дейност и на възможностите им за включ-
ването им в дадена програма за обучение; оценка на нивото на компетентност 
на обучаемите и включването им в подходяща програма за обучение; оцен-
ката на нивото на достигнатата компетентност по време на обучението и в 
края на обучението, както и нивото на компетентност на вече реализирали се 
бивши обучаеми; диагностика. Което означава, че в практиката в този смисъл 
се използват следните видове тестове: приемен тест или тест за входно ниво; 
тест за развитие; предварителен тест; тест в края на обучението; диагности-
чен тест.

Практиката показва, че след приключване на текстовото изпитване ре-
зултатите трябва да се обработят и анализират, за да се направят корекции в 
начините на провеждане на обучението, ако това се налага.

Доколкото разработването на дидактическия тест оценихме като слож-
на дейност ще се спра на етапите през които тази дейност преминава: 

Първи етап – през него въз основа на целите се определят стандартите 
за професионализъм и условията и стандартите за представянето; 

Втори етап – заключава се в разработването на план на теста, който 
всъщност се базира на резултатите от първия етап. В плана на теста се опре-
делят следните елементи: 

✓ цел на теста; 
✓ дали той да бъде нормативно или критериално ориентиран; 
✓ специфичните знания и умения, които ще се тестват; 
✓ кои раздели от учебния материал изискват практическо, писмено 

или устно тестване; 
✓ на коя част от учебното съдържание или на кое умение трябва да се 

отдели по-голямо внимание
Трети етап – заключава се в написването на самите точки от теста. Ко-

гато се пишат въпросите трябва да се внимава чрез тях да не се въведат нови 
стандарти или нови условия. Освен това непрекъснато да се държи сметка за 
спазване на изискванията за валидност, надеждност, обективност, практиче-
ска приложимост, разбираемост и диференциация.

За оценяването на знанията и качеството на образованието 
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Четвърти етап – идеята при него е да се съберат тестовите въпроси в 

определен вид тест и този подбор да отговаря на вида тест.
Пети етап – заключава се в написването на ясни, но кратки указания за 

изпитвания, за обучаващия и евентуално за този, който ще обработва теста. 
В тези указания обикновено се включват условията за провеждане на теста, 
времето, броят на отговорите и т. н.

Шести етап – свързан е с пилотното проучване на теста. Той трябва да 
даде отговор дали тестът като цяло е пригоден за целта за която е създаден.

Седми етап – определяне на резултатите от теста. Същността му е в 
това да се уточни дали показаните при пилотното изпитване резултати във 
вид на оценки вярно отразяват степента на определените знания и умения.

Осми етап – свързан е с цялостната валидизация на теста, която в край-
на сметка трябва да установи дали тестът е изследвал онова за което първона-
чално е предназначен и да даде зелена светлина за използването му в система-
та на образованието и обучението.

Един от възловите въпроси е проверката на точките от теста, която е в 
пряка зависимост с валидизацията на провежданото обучение. Проверката се 
извършва в три аспекта: 

✓ до каква степен се улеснява процесът на ученето; 
✓ каква е разделителната способност на точките; 
✓ какъв е ефектът на дистракторите.
Първият аспект дава отговор на въпроса „Колко лесен е въпросът от 

теста?“. Това се установява сравнително лесно с броя на отговорилите вяр-
но на конкретния въпрос. Ако за пример вземем, че от 60 обучаеми вярно 
са отговорили 45, то степента на улесняване на процеса на учене е 75%. Ако 
този процент е под 25%, то следва въпросът от теста да се преразгледа и фор-
мулира отново като съответно се направи проверка дали новият въпрос се 
разбира правилно от студентите.

Вторият аспект се заключава в идеята да се определи дали въпросът 
от теста изпълнява своето предназначение, при което високите резултати от 
теста трябва да определят отличните, а ниските резултати слабите обучае-
ми. Отношението между тези, които са се справили добре и тези, които са се 
справили по-слабо или не са се справили с въпроса от теста се нарича индекс 
на разграничаване. Механизмът на определяне на този индекс е следния – 
вземат се 27% от всички резултати, полученото число определя колко от пър-
вите постижения трябва да вземем. По същия начин се определя и броя на 
последните резултати. Тези 27% не са произволно измислени, а се базират на 
статистически проучвания. Ако за пример вземем една учебна група в състав 
от 36 човека, които са подложени на даден тест, вземаме един произволен въ-
прос от теста, който има четири възможни отговори (а, б, в и г) и верния от-
говор е „б“ в тази конкретна група 27% от 36 студента са около 10 човека, т. е. 
в групата на изследваните ще попаднат първите 10 и последните 10 резултата. 
Индексът на разграничаване се определя като от отношението на правилно 
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отговорилите от първите десет резултата извадим отношението на правилно 
отговорилите от последните десет резултата. Ако сравним и степента на раз-
бираемост би могло да се установи вариант при който разликата между отго-
ворилите правилно в първата 1/3 обучаеми и последната 1/3 е твърде малък, 
което ще означава, че почти няма разлика между тези, които са се справили 
добре с теста и тези, които не са успели или са се справили зле. Подобен ре-
зултат би показал, че най-добрите показват съвсем малко повече разбиране 
на въпроса от най-слабите.

Корелацията между степента на разбираемост и индекса на разгранича-
ване се прави на основата на готови статистически изследвания и е следната: 

Степен на разбираемост  Индекс на разграничаване
Повече от 0,9 Равно или повече от  0
 0,9  0,1
 0,8  0,2
 0,7  0,3
 0,6  0,4
 0,5  0,5
 0,4  0,6
 0,3  0,7

Ако индексът на разграничаване падне под посочената стойност на съ-
ответната степен на разбираемост, то следва въпросът от теста да се прера-
згледа и да се промени или формулира по друг начин.

Третият аспект на проверката на точките от теста е свързан със заблуж-
даващите отговори или така наречените дистрактори. Те се срещат обикно-
вено при тестовете от типа мултичойс. При тези тестове не само верните, но 
и заблуждаващите отговори. Този анализ разкрива пропуски при провежда-
нето на обучението или при формулирането на въпроса от теста. Ако даден 
дистрактор присъства в отговорите на повечето обучаеми, то това би могло 
да означава, че или подготовката на студентите е недостатъчна, или че самия 
дистрактор е слаб.

В съвременното обучение тестовете са метод, който дава възможност 
за събиране на много информация за нивото на обучаемите и състоянието на 
провежданата информация. От гледна точка на подобряването на качеството 
на образованието обаче, въпросът е пряко свързан и с анализа и използване-
то на тази информация за подобряване на качеството на учебния процес, а не 
само за констатиране на определено състояние.

Обикновено след събирането на резултатите от теста се правят изводи 
и сравнения, които са направени на базата на сурови данни от теста. Това, 
което обаче би следвало да се направи е обработването на данните чрез ста-
тистически методи. По този начин вече съвсем обосновано ще могат да се 
сравняват постиженията на отделните обучаеми, както и на цели учебни гру-
пи или специалности по курсове, а оттам и да се направят по-аргументирани 

За оценяването на знанията и качеството на образованието 
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изводи за състоянието на обучението и за необходимите промени в неговата 
организация.

В заключение може да се каже, че ако се прилага системният подход към 
изпитването и оценяването, то това не трябва да бъде самоцелно, а трябва да 
бъде в тясна връзка с прилагането на същия към обучението и образованието 
като цяло, което е задача на мениджмънта на образованието и определено ще 
доведе до повишаване на качеството на самото образование и неговия про-
дукт.
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ОТНОШЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  
КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  

И СПОРТА В ГРАД ШУМЕН 

Крум Ст. Минев

STUDENTS’ ATTITUDE TOWARDS THE SUBJECT 
„PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS“ IN SHUMEN

Krum St. Minev

ABSTRACT: This report is based on a survey conducted with pupils from V – VIII class. 
Its goal was to explore the attitude for the sport and the educational process in physical 
education in the Bulgarian school.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Семейната среда в началото, а след това и учителите влияят както вър-
ху поведението, така също и върху желанията и предпочитанията на децата 
към определени дейности. С. Жеков отбелязва, че от професионалния подход 
на учителя зависи създаването на достатъчно силна мотивация за физическо 
натоварване и за качествено спортно-двигателно обучение. Те са мерило за 
състоянието и ефективността на работата по физическо възпитание и спорт.

Особено голямо влияние оказва отношението към спортната дейност 
от близките на ученика. Възгледите за обществените ценности като цяло и на 
спортната кариера конкретно, изразявани от родителите, учителите по дру-
гите учебни предмети, приятелите на учениците формират нагласа у децата за 
конкретно отношение към всяко нещо и съответно към спорта. Тези позиции 
следва да се смятат за важен фактор, стимулиращ и облекчаващ учениците 
за съчетаване на спорта с по-широките им жизнени стремежи. Запазването 
на интереса към спорта у учениците трябва да се стимулира както с по-ин-
тересни занимания, така и с разнообразяване на извънучилищните спорт-
ни дейност. Също така е необходимо да се повиши ролята на учителите по 
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физическо възпитание при формиране и засилване на интереса към спорта, 
като важно средство за физическо развитие и усъвършенстване на младото 
поколение.

В тази връзка, при провеждането на нашето изследване, което разглеж-
да актуалните проблеми и тенденциите на физическото възпитание и спорта 
в училищата на община Шумен, си поставихме за задача да проучим мнение-
то и отношението на учениците към учебния предмет „Физическо възпита-
ние и спорт“ и към спорта като цяло.

За целта проведохме анкетно проуване с ученици от прогимназиалния 
етап на основната образователна степен от II-ро ОУ „Д-р Петър Берон“, СОУ 
„Йоан Екзарх Български“ и СОУ „Сава Доброплодни“ в гр. Шумен. Анкетата 
съдържаше петнадесет въпроса с алтернативни отговори.

Успоредно с провеждането на анкетата с учениците проведохме анкета 
с техните родителите, като сравнихме резултатите от идентичните въпроси. 
От попълнилите анкетата 120 ученици, 74 (62%) са момичета, а 46 (38%) – 
момчета.

радио
6%

телевизия
44%

списания
4%

вестници
1%

приятели
19%

интернет
24%

други
2%

От къде получавате спортна 
информация?

Фиг. 1

Прави впечатление, че на въпроса „От къде получавате спортна ин-
формация?“ (фиг. 1) разпределението на отговорите е следното: телевизия – 
45%, интернет – 24%, приятели – 19%, радио – 6%, списания – 4%, вестници-
те – 1%, други -2%.

На въпроса „Следите ли спортни предавания по медиите?“ (фиг. 2), от-
говорите са се разпределили по следния начин: Понякога – 52%, Не – 31%, 
Редовно – 17%; 
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Редовно
17%

Понякога
52%

Не
31%

Следите ли спортни предавания по 
медиите?

Фиг. 2

На следващия въпрос „Какво е отношението на родителите Ви към 
спорта“ отговорите са се разпределили по следния начин: 

От отговорилите 72% са заявили, че родителите им имат положително 
отношение към спорта; 19% са обявили, че родителите им нямат никакво от-
ношение към спорта; според 6% родителите им имат отрицателно отношение 
към спорта; едва при 4% бащата се занимава със спорт и в момента, а при 
майките това е само 1%.

При отчитането на отговорите на въпроса „Какво е отношението на 
родителите Ви към спорта?“, 19% посочват отговор в) „нямат отношение“. 
Това позволява да допуснем вероятността, че част от тях не са отговорили 
коректно и са прикрили негативното си отношение към спорта.

Въпреки високия процент (72%), от родителите с положително отноше-
ние към спорта, едва 5% от тях спортуват за здраве към момента на анкети-
рането (фиг. 3).

положително 
72%

майка ми се 
занимава 
със спорт 

1%

баща ми се 
занимава със 

спорт 
3%

отрицателно
5%

нямат отношение 
19%

Какво е отношението на родителите Ви 
към спорта?

Фиг. 3

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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На въпроса: „Какви интереси имате извън училище?“ (фиг. 4), отгово-

рите са се разпределили по следния начин: спорт – 25%, компютри, интер-
нет – 24%, музика – 16%, танци – 13%, изобразително изкуство – 11%, кино, 
театър – 6%, туризъм – 4%, други – 1%; 

спорт
25%

музика
16%

танци
13%

компютри, интер
нет 
24%

туризъм
4%

кино, театър 
6%

изобразително 
изкуство 

11%
други

1%

Какви интереси имате извън училище?

Фиг. 4

Интересни са резултатите, получени от въпроса „В момента занимава-
те ли се с някакъв вид спорт?“ (фиг. 5).

Да
46%

Да, понякога за 
удоволствие

21%

Не, нямам 
свободно време! 

16%

Не, поради липса 
на средства! 

1%

Не, имам други 
предпочитания! 

16%

В момента занимавате ли се с някакъв 
вид спорт?

Фиг. 5
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Общият процент деца, занимаващи се със спорт, е 67%, като 55% спор-
туват редовно, а 21% понякога за удоволствие. Общият брой на неспортува-
щите е 34%, като 16% нямат свободно време, 16% имат други предпочитания 
и 2% не спортуват поради липса на средства. Разпределено на редовно за-
нимаващите се деца по спортове e следното: волейбол – 45%, футбол – 19%, 
тенис на маса – 2%, карате – 2%, баскетбол – 6%, плуване – 7%, танци – 7%, 
фехтовка – 2%, хандбал – 6%, фитнес – 1%, ЛА – 3%; 

В сравнение с изследването от 2004/2005 уч. г., проведено от Ч. Стойчев, 
установяваме, че процентът на спортуващите деца тогава е едва 11%. Факт, 
който може да се обясни с построените нови спортни съоръжения (мулти-
функционален спортен салон и спортни площадки) през последните няколко 
години в Шумен.

Една от възможностите за създаване на интерес към спорта у подра-
стващите е посещаването на спортни състезания на живо. Това предопредели 
формулирането на въпроса „Посещавате ли спортни състезания?“ (фиг. 6).

Редовно 
15%

Понякога
33%

Не
52%

Посещавате ли спортни състезания? 

Фиг. 6

52% от учениците не посещават спортни състезания, като част от тях 
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващия ги спорт в гр. 
Шумен. 15% посещават спортни мероприятия редовно. Останалите 33% спо-
делят, че посещават спортни мероприятия понякога. Разпределенето на спор-
товете, които посещават, e следното: футбол – 53%, волейбол – 24%, тенис на 
маса – 6%, карате – 6%, баскетбол – 6%, брейкденс – 6%.

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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Според отговорите на въпрос № 9 „Защо участвате в часовете по фи-

зическо възпитание и спорт?“ (фиг. 7): 60% от тях отговарят за да подобрят 
здравето си; 25% участват по задължение, което е тревожна тенденция; 14% 
смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети и 2% – за-
щото съучениците ми участват; 

По задължение! 
24%

За да подобря 
здравето си 

60%

За да си почина 
от другите часове 

14%

Защото 
съучениците ми 

участват  
2%

Защо участвате в часовете по физическо 
възпитание и спорт?

Фиг. 7

Това предопредели формулирането на въпроса „Какво Ви харесва в уро-
ка по физическо възпитание и спорт?“. Учениците имаха възможността да 
посочат няколко степенувани причини. Отговорите се разпределят по степен 
на значимост: 

– възможността да стана по-здрав(а), по-силен(а) с по-добра фигура 
–399 точки; 

– интересните упражнения – 332 точки; 
– възможността да се наиграем – 330 точки; 
– разнообразната дейност – 288 точки; 
– възможността да се научат интересни неща – 250 точки; 
– доброто отношение на учителя – 236 точки; 
– интересните знания, които ни дава – 210 точки; 
– умението на учителя да ни обучава – 149 точки; 
– отношението и грижата на учителя към нас – 133 точки; 
– взаимоотношенията със съучениците ми – 79 точки; 
– изискванията да разберем всичко преди да го изпълним – 57 точки; 
– външния вид, физическите качества и майсторството на учителя – 25 

точки; 
– интересното онагледяване – 11 точки; 
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И съответно зададохме въпроса „Какво не Ви харесва в урока по физи-

ческо възпитание и спорт?“ Отговорите са се разпределили по следния начин: 
– скучните и еднообразни упражнения – 358 точки; 
– не чувствам, че съм се наиграл(а) – 336 точки; 
– липсата на уреди и пособия – 299 точки; 
– упражненията са леснодостъпни и не изискват усилия – 256 точки; 
– тесният и неугледен салон – 234 точки; 
– недостатъчното натоварване – 184 точки; 
– учителят иска само да изпълняваме – 181 точки; 
– недостатъчно се помага на по-слабите – 134 точки; 
– учителят не се съобразява с нашите предпочитания – 128 точки; 
– учителят малко обяснява – 109 точки; 
– прекалената строгост на учителя – 75 точки; 
– липсва онагледяване – 52 точки; 

Интересни резултати получихме при отговорите на учениците на въ-
проса „Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според вашите пред-
почитания учебните предмети:“. Както можеше да се очаква, класацията на 
учебните предмети на учениците се разминава значително от тази на родите-
лите. Докато учениците подредиха учебните предмети на принципа: „харесва 
ми – не ми харесва,“критерият, използван от родителите при номерирането 
на учебните предмети, очевидно бе тяхната важност при бъдещата професио-
нална реализация на техните деца.

Затова при учениците първото място е за предмета „физическо възпи-
тание и спорт“, а в класацията на родителите заема седмото място. На следва-
щите три места учениците нареждат: „български език и литература“, „матема-
тика“ и „чужди езици“, както впрочем и техните родители ги поставят в пър-
вата тройка. Последните места според класацията на учениците се заемат от 
учебните предмети „химия“, „физика“, „труд и техника“ и „биология“. Според 
родителите пък те се заемат от учебните предмети: „труд и техника“, „музика“ 
и „изобразително изкуство“.

Изводи
Анализът на резултатите от изследването разкри преди всичко поло-

жителното отношение на учениците към спорта. Явно те осъзнават възпита-
телния и здравен ефект, който той има върху тях.

Данните от проведената анкета констатираха обаче и един тревожен 
факт – малък процент от учениците посещават спортни състезания и освен 
това го правят твърде рядко.

От проведената анкета с учениците могат да се извлекат важни заклю-
чения за оптимизиране на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, 
което ни навежда на извода, че по-честата комуникация на спортните педаго-
зи с тях би било от голяма полза за подобряване на учебния процес.

Отношение на учениците към училищното физическо възпитание ...
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МНЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ ШУМЕН 
ОТНОСНО ФОРМАТА НА ЕВЕНТУАЛНО  

ИЗУЧАВАНЕ НА МЕДИЙНО ОБРАЗОВАНИЕ

Лилия Лозанова

VIEWS OF TEACHERS FROM SHUMEN  
ON THE FORM OF STUDY OF MEDIA EDUCATION

Lilia Cv. Lozanova

ABSTRACT: Media education is included in the educational systems of countries on 
four continents. International documents substantiate the need for such education of 
both the young generation and people of different ages. This article presents the results 
of a survey of the views of teachers from Shumen on the most appropriate form of study 
of media education at Bulgarian schools.

KEYWORDS: media education, form of study.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-138/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Медиите са неотменима част от съвременния глобален свят. За съжа-
лениесъвременниците не успяват да използват потенциала им, ачесто тър-
пят отрицателните им въздействия. Това се отнасяособено за подрастващото 
поколение, въпреки че хората от всички възрасти се нуждаят от специално 
обучение. Затова в много страни в целия свят е въведено медийното образо-
вание. Мисията му е да подготви подрастващото поколение за живот в съвре-
менното информационно общество.

Според И. Иванов „световната взаимозависимост и глобализацията са 
главни двигатели на съвременния живот [4, с. 269]. Авторът откроява тен-
денциите в модерните технологии и масмедии, коитодовеждат „човечеството 
във века на универсалната комуникация: премахвайки разстоянията, те ста-
ват инструмент за създаване на обществата на бъдещето“ [4, с. 265].

Съгласно Парижката програма или 12 препоръки за медийно образова-
ние, медийното образование трябва да бъде въведено във всички степени на 
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образование. В документа се определя катоизключително важна „интеграци-
ята на медийното образование в училищните програми“[5]. В редица между-
народни и европейски документи се подчертава огромното значение на ме-
дийното образование за въоръжаването на младите с необходиматамедийна 
грамотност и компетентности за използване на огромните информационни 
ресурси на съвременните СМИ[2].

В Становище на Комитета на регионите относно „Регионалните перс-
пективи в развитието на медийната грамотност – медийното образование в 
образователната политика на Европейския съюз“ (2010) се вменява такова 
задължение на местните и регионални власти. В документа се посочва, че „в 
редица случаи местните и регионалните власти са отговорни за включването 
на медийното образование в официалните образователни програми на всич-
ки равнища.“ В чл. 19 се отчита, че „следва да бъдат предписани програми 
за развитието на основните елементи на медийното образование, които са 
целесъобразни спрямо образователните системи на държавите членки (и от 
гледна точка на медийното образование), така че те да отчитат едновременно 
различните образователни и културни традиции на държавите членки“[6].

В много водещи страни в света медийното образование се преподава в 
отделните училищни степени и в университетите. Сред тях са Русия, САЩ, 
Канада, Дания, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Австралия 
и много други. Медийното образование се изучавав различни форми в от-
делните страни, като сред най-разпространените са следните: в извънкласни 
форми (киноклубове, кръжоци и др.), като свободно избираема дисципли-
на (СИП), интегрирано в учебните програми по различни учебни предмети, 
като отделен учебен предмет и др.

Във връзка с целта на настоящата статия трябвада бъде изяснена същ-
ността на извънкласната форма на обучение и на свободно избираемия пред-
мет (СИП). Терминът „форма“ ималатински произход и означаваустройство, 
строеж, вътрешна структура. Н. Витанова посочва, че „по отношение на ти-
пологията на организационните форми на обучение и до днес в дидактиче-
ската литература няма единна, задоволителна, общоприета квалификация. 
Най-често организационните форми на обучение се делят на три големи гру-
пи: класно-урочни; класни неурочни; извънкласни“ [1, с. 120].

Термините „предмет от задължителната подготовка“ и „свободно из-
бираем предмет“ са дефинирани в Закона за степента на образование, общо-
образователния минимум и учебния план. В нормативния акт се посочва, че 
предметите от задължителната подготовка, включении в учебния план „оси-
гуряватпостигането на общообразователния минимум“. В чл. 4 се уточнява, 
че „свободноизбираемата подготовка осигурява обучение в области и класни 
и извънкласнидейности, предложени от училището и избрани от учениците, 
коитомогат да бъдат и извънкултурно-образователните области“ [3].

Извънкласната организационна форма на обучение „има пряко от-
ношение към процеса на обучение и са естествено продължение на урока 
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и класните неурочни форми на обучение. Към колективните извънкласни 
форми „се отнасят кръжоците, клубовете по интереси, школите и др.“ [1, 
с. 132 –133].

В настоящото изследване се представят резултатите от проведено про-
учване на мненията на 101 учители от три училища от Шумен – СОУ „Сава 
Добропродни“ (39 преподаватели), СОУ „Екзарх Йосиф“ (37 преподаватели) 
и Професионална гимназия по икономика (25 преподаватели). То е проведе-
но през ноември 2015 г.

Респондентите са отговорили на въпроса каква е най-подходящата 
форма за евентуално изучаване на медийното образование в българското 
училище. На преподавателите са предложени 4 варианта на избор: 

а) като извънкласна форма – клуб, кръжок и др.; 
б) катосвободно избираем предмет(СИП); 
в) като учебен предмет от задължителната подготовка; 
г) интегрирано (включени теми по медийно образование) в съдържа-

нието на задължителните учебни дисциплини.
Анкетирани са 101 преподаватели, като 79 от тях работят в прогимна-

зиален и гимназиаленетап на обучение, а 22 – в начален етап.
Подбрани са училища, в които преподават учители и от двата етапа, ка-

квито са средно образователните училища. В изследването е потърсено мне-
нието и на техни колеги от горните етапи на обучение и затова на въпросите 
са отговорили и учители от ПГИ. В СОУ „Сава Доброплодни“ има специален 
линк към сайта на училището, в който се отразяват училищни прояви, пуб-
ликувани врегионалните издания в Шумен [7].

В СОУ „Йоан Екзарх“ учениците сами подготвят училищен вестник 
„ХеГемония“, като част от броевете му са качени в сайта на учебното заведе-
ние[8]. Тази активности интерес към медиите беше сред основанията да се 
проведе анкетиране на част от преподавателския състав в тези учебни заве-
дения. Резултатите са представени в зависимост от пола и по вида на учи-
лищата. Получените данни сочат, че най-висок процент отучителите смятат, 
че евентуалното изучаване на медийното образование би трябвало да бъде 
като извънкласна форма – например клуб, кръжок- общо 47% (31% жени, 
13% мъже). Най-висока поддръжка за тази възможностима сред учителите 
отСОУ“Сава Доброплодни“ –22% (15% жени, 7% мъже), а в останалите две 
училища резултатите са близки.

В СОУ“Йоан Екзарх“и ПГИ подкрепата за извънкласната форма еблиз-
ка по стойност –съответно 12% (6% жени, 6% мъже)и 13% (12“% жени, 1% 
мъже). В случая не се откриват разлики в отговорите на различните учили-
ща – СОУ и гимназия.

Интерес представляват отговорите на учители, които са обосновали в 
свободно мнение защо смятат извънкласната форма като най-удачна за евенту-
ално изучаване на медийно образование. Аргументи в подкрепа на избора си са 
посочили само 8% от учителите от Шумен. Близо 4% от анкетираните уточняват, 

Мнения на преподаватели от Шумен относно формата ...
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четази научна област трябва да се изучава от ученици, които проявяват инте-
рес към нея. Останалите 4%обосновават избора си с това, че преподаването на 
медийното образование може да стане в клуб, кръжок, „за да не се претоварва 
учебната програма“. Сравнително по-нисък процент учители са посочили като 
подходяща форма за евентуално въвеждане на медийното образование интегра-
тивния подход –включване на теми по медийно образование в учебнитепрогра-
ми на задължителните дисциплини- общо 36% (32% жени, 4% мъже). Теми за 
медиите, медийната култура се изучаватпопредмети основно от хуманитарния 
цикъл – български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап. В 
случая може да бъде открито различие в зависимост от вида училище – в двете 
среднообразователни училища резултатите са близки. В СОУ „Сава Доброплод-
ни“ 12% (10% жени, 2% мъже) от анкетираните подкрепят изучаването на ме-
дийното образование интергрирано, а в СОУ „Йоан Екзарх“са 17% (15% жени, 
2% мъже). Докато в ПГИ само 7% (само жени) приемат този подход на въвеж-
дане на тематиката на научната област в задължителните учебни дисциплини.

Близо 6% от учителите, избралиопция „г/ интегрирано изучаване на 
медийното образование“, са аргументирали своя избор. Около 2% от респон-
дентите смятат, че включването на теми по медийно образование в учебните 
програми по задължителни учебни предмети ще даде възможност на всич-
ки обучаеми да се запознаят с тях. Останалите 4% от мненията са, че чрез 
този подход се осъществяват междупредметни връзки. Сред по-интересните 
отговори е следният: „Чрез медийното образование се осъществяват между-
предметни връзки и успоредно с това учениците затвърждават наученото в 
отделните дисциплини, които засилват критическото мислене“ (жена, учител 
по философия, 57 г., ПГИ).

Многократно по-нисък процент са отговорите на учителите от Шумен, 
които смятат, че медийното образование трябва да се изучава като отделен 
учебен предмет – общо 8% (7% жени, 1% мъже) и като свободно избираем 
предмет – 9% (само жени). В трите училища процентът одобрение варира в 
сравнително ниски стойности – от 1% до 5% в отделните училища и не е необ-
ходима конкретизацията им. Липсват свободни отговори, в които преподава-
телите избрали СИП, да обяснят защо това е най-подходящата форма. Само 
1% са свободните мнения, в които преподавателите обясняват защо смятат, 
че медийното образование трябва да се изучава като отделен учебен предмет. 
Заслужава внимание следният отговор: „Медийното образование е сериозна 
област от живота на хората, която изисква максимално внимание и отговор-
ност“ (жена, учител по БЕЛ, 37 г. ПГИ).

Анализираните данни насочват към извода, че близо половината от 
анкетираните преподаватели от Шумен смятат евентуалното изучаване на 
медийното образование да бъде в извънкласна форма. Полученият резултат 
е обясним с факта, че в града има установена практика да се организират клу-
бове „Млад журналист“, „Млад репортер“. Обикновено учениците, които ги 
посещават, издават и училищен вестник.

Лилия Лозанова
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Интегрирането на теми по медийно образование в учебните програми, 

е изборът направен от над една трета от респондентите. Може да се пред-
положи, чепреподавателите особено по български език и литератураимат 
наблюдения върху приемането на тази проблематика от учениците от про-
гимназиален и гимназиален етап. Като цяло, по-задълбоченото изучаване на 
медийното образование засега се приема като възможност само за ученици 
с изявен интерес към него. Въпреки препоръките на европейските институ-
ции, проведеното изследване установява необходимостта от по-сериозно по-
пуляризиране на същността, ролята и задачите на медийното образование не 
самов професионалните среди на преподавателите, но и в обществото.
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РИТМИЧНИЯТ МОДЕЛ В ИЗКУСТВОТО – 
ХОЛОГРАМА НА ЕПОХАТА (ШЕВИЦАТА)

Люба Ат. Златкова

RYTHMICAL MODEL IN THE ART –  
A HOLOGRAM OF THE EPOCH (THE EMBROIDERY)

Liuba At. Zlatkova

ABSTRACT: The report describes rhythmical models of the arts as an information about 
the epoch, nationality, traditions, history and human development. This understanding 
gives us a reason to speak about the rhythm as a cycle, which assumed in a small piece 
all the human knowledge just like a hologram. The symbols of the embroidery are con-
sidered as a part of the life cycle.

KEYWORDS: rhythmical code, rhythmical model, hologram, embroidery.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

„Без да излизаш от двора – да познаваш света.  
Без да надничаш през прозореца –  

да виждаш Небесния път.“
ЛаоДзъ

Човешкият живот е свързан с ритмическо редуване на определени мо-
дели на времето, природата, планетата, Вселената. Редуването на деня с но-
щта, житейските цикли, периодиката на действия и дейности, които извърш-
ваме, имат своя организация, логика и смисъл и носят неминуемо развитието 
в себе си като цел.

Ритмичен модел може да се нарече всяко повтарящото се явление или 
последование, което има своя структура, характерни елементи от житейската 
или културната сфера, организирани съобразно спецификата на тази сфера, 
има определена продължителност и се повтаря на принципа на остинатност в 
зависимост от характера и материала на елементите си.
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Изкуствата, като форма на проявление на мисленето и битието на чо-

века и обществото, което ги създава, притежават характерни за всяко едно от 
тях ритмични модели, които имат специфични особености не само по отно-
шение на конкретното изкуство, но и по отношение на историческото време, 
в което са създадени и живеят. В най-чист вид, без примеси и компилации 
ритмическата модалност битува в жанровете на народното изкуство и отра-
зява промените и развитието на човешкото мислене, което от своя страна е и 
причина, и следствие за развитието на съответното изкуство.

Народното изкуство съчетава в себе си всички проявления на различ-
ните изкуства като специфика. В него присъстват и музика, и изобразително 
изкуство, и архитектура, и слово, но в неделимо единство, без елитарността 
на съвременните им аналози. Т. е. всяка страна от тази симбиоза събира в 
себе си чертите на националното, стиловото, жанровото и ги пречупва през 
призмата на епохата и битието на хората. Приказката, текстът на народна-
та песен, гатанките, пословиците, скороговорките, използвайки изразните 
средства на словесното изкуство, са проявление на мисленето и вярванията 
на човека в епохата, през която са създадени. Песните и танците съдържат 
белезите на времето, проявени чрез елементите на музиката и движенията. 
Облеклото и аксесоарите носят характера на селището, повтарят природни 
форми, наподобяват цветово цветовете на сезоните, на флората и фауната на 
мястото. Къщите, мостовете, градините, дворовете са съобразени с географи-
ята на района, с климата, а стилът и украсата им са свързани до голяма степен 
с начина на живот, поминъка и културата на населението.

Ритмичните модели в изкуството имат естествена връзка със стила. 
Понятието стил има много значения. В ежедневния език най-общо означава 
начин, по който изглеждат нещата около нас – сградите, музиката, картините, 
външният вид на хората, техните маниери и поведе ние… Казваме „има стил“ 
за всяко нещо или всеки човек, който има собствена „физиономия“, характе-
рен облик. В изкуството стилът се оформя на основата на общи белези, кои-
то стават отличителни черти на творбите от дадена епоха, пoĸoлeниe, гpyпa 
твopци или oтдeлeн xyдoжниĸ (aвтop). Ритмичният модел е форма на прояв-
ление на стиловите черти на епохата.

Нeвинaги cъщecтвyвa pязĸa гpaницa мeждy paзличнитe cтилoвe в 
изĸycтвoто – в пoвeчeтo cлyчaи вceĸи нoв cтил ce зapaждa oт пpeдxoдния и 
пocтaвя ocнoвaтa нa слeдвaщитe. Това се отнася и за народното изкуство, като 
симбиоза между различните му проявления – музика, слово, движение, фор-
ма и цвят.

Πpи изгpaждaнeтo нa индивидyaлeн cтил в музиката, литературата, жи-
вoпиcтa и останалите изĸycтва творците ce yчат нe caмo oт дpyгитe твopци, 
нo и oт пpиpoдaтa, eмoциитe, дeйcтвитeлнocттa, oт ceбe cи. Учат ce чpeз 
пoдpaжaниe, eĸcпepимeнтиpaнe, oтpицaниe. Πocтeпeннo се изгpaждa cиcтeмa 
oт зaĸoнoмepнocти пo oтнoшeниe нa фopмитe, pиcyнъĸa, тoнaлнocтитe, тe-
митe, cюжeтитe. Taзи cвoeoбpaзнa cиcтeмa oт xapaĸтepни бeлeзи e нeпoвтopи-

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата (шевицата)
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мa, личнa, пpaвдивa пo oтнoшeниe нa cъщнocттa мy. B минaлoтo eдин cтил 
e бил вaлидeн зa определена епоха и е внасял своите белези във всеки вид 
изĸycтвo – живoпиc, гpaфиĸa, мyзиĸa, слово, apxитeĸтypa, движение и танц.

„Стиловете на отделните майстори, работещи в една и съща епоха и на 
школите или посоките, образувани от тях, носят известни общи признаци. Те 
определят сборния стил на епохата, който отразява или предвещава духов-
ните идеали на времето, изказва или създава схващанията, възгледите, вкуса, 
чувствата, стремежите и главните искания на века. Такива са италианските 
стилове Треченто, Кватроченто, и Чинквенченто, както и стилът на Българ-
ското Възраждане“(1).

Съществуват и признаци от друг род, които определят стиловете. Сти-
лът на всеки майстор отразява до известна степен народността му, общите 
племенни черти, вкуса и схващанията на народа, чийто син е той. В стило-
вете на различни майстори от една и съща народност се забелязват еднакви 
черти, колкото и малко да са наглед. „Творчеството на тия гении прилича на 
отделни върхове, които се издигат обаче от обща земя. Затова и става дума 
за народностен стил, който се мени според времето, но продължава да пази 
най-главните си признаци“(1). По тях може да се определи кой народ или коя 
страна са създали дадено произведение, без да се има предвид, откога битува 
то и кой е неговият създател. Затова говорим за японски, за арабски, египет-
ски, холандски или българскистил. В основата на стила стои ритмическа по-
следователност от елементи на даденото изкуство, а тяхното своеобразие от 
комбинации е носител на белези, по които може да се идентифицира нацио-
налността и епохата на съществуване на явление или артефакт на изкуството. 
С други думи ритмичните модели, като носители на белезите в едно изкуство, 
събират най-важните черти, по които може да се разпознае стила на епохата, 
националността, автора или тесахолограма на своето време.

Що е холограма? Това е цялото, проявено в неговата най-малка части-
ца. Най-новите научни изследвания доказват, че Вселената е гигантска холог-
рама. Тази идея обединява и религия, и философия, и наука.  

Информация за Вселената, за Цялото се съдържа във всяка нейна част, 
в нас самите и във всяка наша клетка: „Точно както всяка част на една холог-
рама съдържа образа на цялото, всяка част на вселената обгръща цялото. Това 
означава, че ако ние знаем какъв подход да изберем към нея, можем да откри-
ем по принцип цялото минало и неявните следствия за цялото бъдеще, които 
са също забулени във всяка малка част на пространството и времето“(5).

Холограмата притежава фантастичен капацитет за съхраняване на ин-
формация и е възможно да се запишат множество  различни образи върху 
една и съща повърхност. Идеята за холограмата обяснява и разпознаването 
на познати неща. „Под холограмата остава скрит един по-дълбок ред на съ-
ществуване, едно необятно и по-първично равнище на реалността, което по-
ражда всичките обекти и явления на нашия физически свят по приблизител-
но същия начин, по който дадена холографска плака поражда холограма“ (5).

Люба Ат. Златкова
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Всичко във Вселената е всъщност Едно!Още в Кибалион е казано: „Въ-

преки че Всичко е в Цялото, също толкова вярно е, че Цялото е във Всичко.“
Според физика от Лондонския университет Дейвид Бом и неврофизи-

олога от Станфордския университет Карл Прибрам Вселената е своегорода 
гигантска холограма, Тогава всяка материална частица може да се тълкува 
като холографска лента, която съдържа отговори на въпроса за миналото. 
Това дава право да се предположи, че ритмичните модели в изкуствата носят 
информация за миналото и представляват миниатюрни холограми на част от 
миналото, на различни епохи и стилове, на събития и човешки съдби.

Елементите на всяко изкуство са организирани във времето и прос-
транството чрез ритъма. Специфичните комбинации между изразните им 
средства носят белезите на епохата и националността. В това единство рит-
мическата последователност е формата, а вариантите– съдържанието. Рит-
мичният модел притежава и двете – и форма, и съдържание. Промяната в 
съдържанието показва как се променя мисленето на хората и развитието им 
чрез изразните средства на всяко изкуство.

По съчетанието на изразни елементи и по тяхното редуване можем 
да разберем как са живели хората, сътворили тази песен, танц, шевица или 
градеж.

При бродирането е интересно, че „посоката на повторение на бодовете 
е от- ляво надясно, сходно с писането в българския език. По същия начин из-
писваме буквите, които свързваме в думи, а от тях правим изРЕЧения“(4). По 
същия начин – от- ляво надясно се изписват и нотите на петолинието, и фи-
гурите на танца. „Конецът изпълнява функцията на Мъжкото (оплождащо) 
начало, което втъкава (втъква) своята Същност (цвят, дебелина, материал) в 
бялата повърхност на плата. Резултатът – Образно Слово“(4). Какво предста-
влява  шевицата? Шевицата в носията на българката е разказ как се е развивал 
светът, отношенията с боговете, отношенията между мъжа и жената.  За да 
бъде разчетен кодът, е редно да знаем какви са били представите на старите 
българи за света.

Колкото е по-богата една жена, толкова повече орнаменти и цветове 
има по дрехите ѝ. Елементите, които оформят ритмичния модел на шеви-
цата – ромб, Х, свастика и сувастика, дървото на живота, геракът, Богинята 
Майка и техните съчетания могат да се разглеждат като холограма на бита, 
социалния статус и мястото ѝ в йерархията – в семейството и в обществото. 
Символите са едни от първите писмени знаци още от зората на човечеството. 
И обикновено носят в себе си уникална информация.

Един от основните символи е ромбът. Това е женското начало. Ромбът 
може да има няколко разновидности. Различните съчетания показват:  

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата (шевицата)
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Символът „Канатица“, известен от чипровските килими: 

Той е един от най-древните и широко разпространени символи по све-
та, запазил се без изменения от дълбока древност до наши дни.  Първото из-
вестно изображение е от около 5300 години пр. н. е. и е върху глинен съд, 
открит в селищна могила Хаджилар, на около 615 км южно от Истанбул.  На 
почти всички места по света фигурата символизира вечен живот (или дълго-
летие), използва се като амулет за защита от зли сили и негативни влияния и 
е символ, който носи щастие и благоденствие на притежателя му.  В България 
наименованието „Канатица“ може да се преведе като „Криле“, 

Символът на ябълката се тълкува като плодородие и знак за любов в 
българската сватбена обредност 

Знакът Хе вселенски знак и означава защита. Асоциира се с женските 
признаци, представлява преграда или край. Той обединява алфата и омега-
та  - началото и края.

Свастика и сувастика: Свастиката (санскр. – суасти, – „Да бъде до-
бро“) в българския фолклор се свързва с култа към Слънцето и светлина-
та. Този символ съдържа в себе си познание за Вселенатаи е втъкан в целия 
ни бит и философията на народа ни. Прадедите ни са го изобразявали върху 
всички възможни материали – камък, глина, дърво, тъкан и шевица.  Свасти-
ката в шевицата е като пожелание за благополучие.  

Дървото на живота е митологема. То свързва този свят с отвъдния. 
Дървото олицетворява цикличния характер на космическата еволюция– жи-
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вот, смърт – чрез раззеленяването и окапването на листата всяка година. Ко-
рените му са населени с дребни подземни животинки, в клоните и над коро-
ната се подслоняват и летят птици – по този начин дървото свързва земния и 
небесния живот.  

Короната олицетворява небосвода с неговите реални и свръхестест-
вени обитатели. Стволът разделя небето от Земята и съответства на средния, 
земния, човешкия свят. Корените символизират долния, подземния свят. То 
може да се интерпретира като път към света на небесните богове или подзем-
ните зли сили. Този символ присъства и в шевицата на българката. Той бива 
представен по няколко начина. Може да е клонка, завършваща с пиле, можеда 
е човекоподобна фигура или насложени един върху друг триъгълници.

Геракът е птица. Това е гарванът, който е кацнал на световното дърво. В 
средата на пазвата ѝ е световното дърво, а отгоре, на яката има черно везмо. 
Това е въпросният герак. Това е символ, който придава завършеност на всич-
ко, той е пазител на семейното огнище.  

Богинята Майка е друг символ, който присъства в българската бро-
дерия. В повечето случаи тя се изобразява с ромба. Но има и още един об-
раз – под формата на лоза. Самата тя е съставена от други символи, за да се 
подскаже, че майката има организираща функция.

Знакът по дрехата на българите е служел за украса, но е имал и предпаз-
на (защитна) функция в облеклото на хората в миналото.  Това е кодираният, 
символен език за ангелските (невидимите) сили, които да го четат и разпозна-
ват.  Образите (символите) според Мирча Елиаде[3] показват всичко, което е 
непокорно на понятията. Или Символът предхожда и превъзхожда Понятие-
то.  Той е носител на съответната Същност преди тя да е „облечена“ в съответ-
ното Слово. Украсата на облеклото, дело на българката, носи отпечатъка на 
семейно-родовите традиции, на мирогледа и нравите. Именно тя се отличава 
с най-пълноценна етническа натовареност,  с роля на социален регулатор. Ос-
новните цветове, използвани за направата на шевицата са червено и зелено 
върху бяла основа (ризата).

Шевицата е „разказ“. Използвани са „клишета“ – еднотипни образни 
компоненти, организирани във фриз. Българите са разказвали чрез везаната 
шевица, чрез „монтажа“ на стъпките – елементи на хорото и чрез словото – 
било то песен или приказка. Този тип фолклорно мислене е наречен от науката 
монтажно мислене. На този принцип на монтажа днес са „построени“ игрите 
ма-джонг, пъзел и др. Везаната шевица е типичен пъзел. Тя е „регламентира-
на“ за изпълнение в даденото село. Всяка от фигурите има символика. Ако не 
се изпълнят според канона, би се объркал езикът на общуването. Същото се 
отнася и за частите от облеклото – всяка от тях има своята семантика.

Шевицата е винаги ритмична – по полите, ръбовете на ръкавите, кръго-
во затворена, което символизира житейския кръговрат. Циклите, през които 
трябва да премине живота на човек без прескачане и без отклонение. Човеш-
ките фигури в шевиците са наредени точно както е структурата на семейство-

Ритмичният модел в изкуството – холограма на епохата (шевицата)
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то – мъжка, женска, малки ромбчета – децата. И това се повтаря до безкрай, 
за да няма край кръговратът на живота, на родословието, на фамилията. И 
което е най-впечатляващо, върху най-ранните църковнославянски книги, 
които са били ръкописни, в заглавиятасе виждат същите фигури – петел, 
паун, змей и същите плетеници от ромбове и многоъгълници. Ритмични мо-
дели на житейските, социалните, обществените цикли, холограма на живота 
в един негов миг, знание и мисъл, (за) минало и бъдеще.  
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от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

Green marketing, еnvironmental marketing или ecological marketing пред-
полага грижа за опазване на околната среда, той директно или косвено при-
зовава за опазванe на разнообразния животински и растителен свят на на-
шата планета Земя. За съжаление, по-голямата част от хората вярват, че зе-
леният маркетинг се отнася единствено до повишаване или рекламиране на 
продукти с екологични характеристики. Термини като фосфати, рециклира-
не и продукти, щадящи околната среда, са някои от нещата, които потреби-
телите най-често асоциират със зелен маркетинг. Макар че тези термини са 
зелени, маркетинговите твърдения, като цяло зелен маркетинг, е много по- 
широката концепция, която може да се прилага за потребителски стоки, про-
мишлени стоки и дори услуги.

Така зелен маркетинг включва широк спектър от дейности, включител-
но продукт промяната, промени в производствения процес, промени в опа-
ковките, както и изменение на рекламата.

Терминът „Зелен маркетинг“ (Green marketing, еnvironmental 
marketing или ecological marketing) усилено започва да се употребява в края 
на 80-те и началото на 90-те години на XX век. Американската асоциация по 
маркетинг свиква първата работна среща по зелен маркетинг през 1975 г., 
а през следващата година излиза първата книга „Екологичен маркетинг“ 
(„Ecological Marketing“).
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През 1987 г. документ, изготвен от Световната комисия по околна сре-

да и развитие, определя устойчивото развитие като среща „на нуждите на 
настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да 
задоволяват собствените си нужди“. Този доклад е известен като доклада 
Брунтланд и е още една стъпка към широко мислене върху устойчивото раз-
витие в ежедневни дейности. Първата зелена вълна е съпроводена с издаване-
та на две книги на тази тема и двете с едно и също заглавие Green Marketing. 
Автори се Кен Пити (Ken Peattie, 1992) в Обединеното кралство и Жаклин 
Оттман (Jacquelyn Ottoman, 1993) в САЩ.

Според Оттман, автор на книгата „Новите правила в Зеления марке-
тинг: стратегии, инструменти и вдъхновение за устойчиво брандиране“, от 
организационна гледна точка, опазването на околната среда трябва да бъде 
интегрирано във всички аспекти на маркетинга – разработването на нови 
продукти и комуникации, както и всички точки между тях.

Холистиченият характер на „Зеленото“ също така предполага, че освен 
доставчици и търговци на дребно проблемът засяга и други заинтересовани 
страни. Проблемите на околната среда трябва да бъдат балансирано разглеж-
дани в контекста на основните нужди на ползвателите ѝ.

Еволюцията на понятието Зелен маркетинг има 3 фази. Първа фаза 
Екологичен (Ecological) зелен маркетинг, втора фаза – Зелен маркетинг на 
околната среда (Environmental) и трета фаза Устойчив зелен маркетинг 
(Sustainable), за който започва да се говори в края на 90-те години на XX век. 
и началото на 2000 година.

Деликатен момент в определяне границите на зеления маркетинг е до-
колко една развита икономика може да си позволи лукса да бъде зелена. Оказ-
ва се, че това е едно доста скъпо удоволствие, което няма как да се случи за 
ден-два, а ще отнеме десетилетия на преобразувания и гонене на зелени стан-
дарти. Лошото е, че за много растителни или животински видове може да е 
вечно късно и те отдавна да са минали в графа „музейни експонати“. Зеленият 
маркетинг се състои от всички дейности, предназначени да генерират проду-
кти, предназначени за задоволяване на човешките потребности или желания, 
така че удовлетворяването на тези нужди и желания да има минимално вред-
но въздействие върху околната среда.

Икономиката в контекста на природоползването не е самозадоволява-
ща се система. Тя зависи от природата и природните ресурси. При разглеж-
дане на този вид маркетинг безспорно трябва да се обхване сферата му на 
действие, а именно зеленият маркетинг е част от нестопанския (нетърговски) 
маркетинг, който има за цел да постигне някакъв социален ефект. Нестопан-
ският маркетинг обхваща такива важни области на човешката дейност като: 
държавна власт и управление, отбрана и безопасност, здравеопазване, обра-
зование, религия, наука, култура, благотворителност и други. Вижда се, че 
оттук могат да се разглеждат най-разнообразни видове маркетинг: политиче-
ски, териториален (административен), социален и т.н.

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев
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Социалният маркетинг опира на представата за социално-ориентирано 

етично управление на бизнеса. Той преминава през няколко етапа, свързани 
с развитието на принципно нови идеи, доктрини и подходи в маркетингова-
та дейност. Развитието му способства за появата на нови научни открития в 
медицината, технологична диагностика, опазване на околната среда, популя-
ризиране на природосъобразния начин на живот и необходимостта от преда-
ване на нова ценна информация на избрани целеви аудитории и на широката 
публика с цел подбуждане на хората да изменят своето поведение в проме-
нящия се свят. Зеления маркетинг се разглежда във връзка Корпоративната 
социална отговорност или Доброто, което всяка фирма може да направи.

Човекът и природата са едно цяло и не бива да се поставят в антаго-
нистични противоречия. Човекът е важна част от природата, но и природата 
има значима роля за съществуването и развитието на човечеството. Затова е 
необходимо изграждане на механизъм за всестранна екологична взаимозави-
симост между природата и обществените системи на глобално, национално, 
регионално и местно ниво. Целта е да се осигури екологоустойчив растеж, а 
това е важен аспект от концепцията за устойчиво развитие.

Пряко свързан със социалния маркетинг е зеленият (екологичният) 
маркетинг, чиято цел е да се съобразяват стремежите на фирмите към висока 
печалба с възможностите и условията на околната среда. Той има много ас-
пекти: 

• създаване на екологично чисти продукти; 
• екологично снабдяване със суровини; 
• екологично производство; 
• екологични потребители; 
• екологична околна среда.
Съвременните философии в бизнеса изискват организациите да се съ-

образяват например с изисквания на обществото относно екологията. Така 
развитието на Зеления маркетинг става все по-актуална тема и се разработ-
ват съответни специфични принципи и инструментариум, целящи предлага-
не на екологично чисти продукти и организиране на дейност, която не ощетя-
ва околната среда и екологичните интереси на целевия сегмент и обществото 
като цяло.

Зеленият (Екологичният) маркетинг може да се представи двузначно 
като: 

➢ екологично маркетингово мислене, концепция в управлението на 
бизнеса, при която екологичния елемент е важна част от развитието 
на фирмената, в т. ч. управленска култура; 

➢ екологични маркетингови инструменти за опазване на околната сре-
да и ограничаване на вредите за нея от стопанския производствен и 
потребителски процес.

Зеленото в рекламната комуникация означава грижа за другия и показ-
ва сериозно отношение на марката към потребителите и мисъл за бъдещите 

Зелен маркетинг
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поколения. Този вид маркетинг включва няколко основни и задължителни 
елемента, които интегрира в едно цяло: 

➢ преобразуване на производството – екологични съображения при 
производството и насочване към решения, насочени към верига-
та „производител-потребител“ в аспект на преки и обратни връзки 
между обществената производствена система и природните ресурси; 

➢ екологично съобразяване на технологията на производство и раз-
работване на алтернативни методи. При опит за минимизиране на 
отпадъците, фирмите често са принудени да преразгледат техните 
производствени процеси. В тези случаи те често развиват по-ефек-
тивни производствени процеси, които не само намаляват отпадъци-
те, но намаляване на необходимостта от някои суровини. Това служи 
като двойно намаляват разходите, тъй като и двете: и отпадъците, и 
суровините, са редуцирани. В други случаи фирмите се опитват да 
намерят решения, вместо намаляване на отпадъците. В тези случаи 
фирми се опитват да намерят пазари или употреби за техните отпа-
дъци, където отпадъците на една фирма се превръщат в суровина 
при въвеждане на производство в друга фирма. Един австралийски 
пример за това е фирма, която произвежда кисели отпадъчни води 
като страничен продукт на производството и ги продава на фирма, 
която участва в неутрализиране на основни материали; 

➢ смяна на суровините или редуциране на вече използваните суровини 
и материали за продукта; 

➢ еко опаковки; 
➢ зелена рекламна и PR стратегия; 
➢ цялостна екологична култура на компанията и служителите в нея.
Основните насоки на Зеления маркетинг са по отношение на: 
• размер и характер на придобиваните природни ресурси и възмож-

ността за тяхното възстановяване; 
• степен на изполване и оползотворяване на природните ресурси; 
• замърсяване на основните елементи в природната среда във вреда на 

човечеството; 
• отражение на нарушеното равновесие в природата върху социалното 

и икономическото развитие; 
• взети решения за преодоляване на екологични проблеми.
Един глобален модел на Зеления маркетинг обхваща основните елемен-

ти на маркетинговата система – производство (технология), пласмент (снабдя-
ване – доставчици), продукт (вещи и услуги), потребител (пазар –купувачи).

Екологичното производство се свързва с технологията на създаване на 
продукти и оказване на услуги. То се проявява като емисии при производ-
ство, характер и съдба на отпадъците (рециклиране, изхвърляне и др.) и тук 
се говори за фирмена екостратегия и идеята за овладяване на по-съвършени 
производствени процеси. Насоките на тази екостратегия са към нови техники 
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и технологии, внедряване на продукти с нови свойства, използване на нови 
източници на суровини, търсене на нови пазари за реализация.

Екологичният пласмент означава, че на входа на производството тряб-
ва да се доставят суровини и енергия, които не застрашават и не са обреме-
нени с параметри, които вредят на хората при тяхното призводствено прера-
ботване, транспортиране, съхранение и отделянето на вредни емисии, а на 
изхода продуктът трябва да отговаря на всички параметри за качество, сигур-
ност, безопасност и безвредност.

Екологичните продукти се опират на параметрите за степен на опас-
ност при употребата им по предназначение, степен на пригодност при транс-
портиране и съхранение, степен на вредност след употребата им. Оценките 
се правят както за самите продукти, така и за техния субмикс – опаковка, 
консумативи, отпадъци при употреба, остатъци след употреба. Тези проду-
кти се маркират по специален начин и тяхното производство се регламентира 
със специално законодателство и се сертифицират по специални нормативни 
уредби и стандарти. Производителите трябва да предлагат екологични про-
дукти, които не само не трябва да замърсяват околната среда, но трябва да я 
защитават и дори да ликвидират съществуващите екологични щети.

Основният акцент е върху екологична опаковка. За притежател на мест-
ни и сезонни продукти например зеленчуци от регионалните земеделски сто-
панства е по-лесно да бъдат пуснати в продажба с етикет "зелено", отколкото 
вносните продукти.

Цените на тези продукти може да бъде малко по-висока в сравнение с 
конвенционалните алтернативи.

Комуникацията с пазара следва да постави акцент върху екологичните 
аспекти, например че дружеството притежава сертификат или е сертифици-
ран по ISO 14000. Това може да се оповестява за подобряване на имиджа на 
фирмата. Освен това фактът, че компанията харчи за опазване на околната 
среда, трябва да се рекламира. Спонсорирането на природната среда е също 
много важно. И накрая, но не на последно място, екологични продукти ве-
роятно ще се нуждаят от специални промоции продажби. Допълнителният 
социален маркетинг "П"-та, които се използват в този процес, са както следва: 

• Публика (аудитория) Publics – ефективеният социален марке-
тинг знае своята аудитория и може да се обжалва пред множество 
групи от хора. "Public" е разделен на външни и вътрешни групи, 
участващи в програмата. Външни публики са целевата аудитория, 
вторична публика, докато вътрешните публики са тези, които са 
ангажирани по някакъв начин с одобрение или изпълнението на 
програмата.

• Партньорство – Най-важните и значими социални проблеми за 
климата, включително и "зелени" инициативи, са твърде сложни и 
обемни за едно лице или група, за да се справи с тях. Свързването с 
други групи и инициативи укрепва шанса на ефикасност.

Зелен маркетинг
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• Политика – социалните маркетингови програми могат да се справят 

добре в мотивиране на промяна на поведението, но това е трудно да 
се поддържа, ако средата, в която сме, не подкрепя тази промяна в 
дългосрочен план. Често в политиката е необходима промяна и ме-
дийни застъпнически програми могат да бъдат ефективно допълне-
ние към социална маркетингова програма.

Екологичният потребител предполага нов тип съзнание у купувачите. 
Екосъзнанието се отнася както за отделния индивид, така и за обществото 
като цяло.

Екологичната насоченост на обществото произтича от петте основни 
правила на потребителя: 

• право на защита на здравето и сигурността; 
• право на защита на финансовите интереси; 
• право на защита на законовите интереси; 
• право на предоставяне на възможност за участие; 
• право на образование и информация.

Екологичната насоченост към индивида се отнася до системата за за-
щита на здравето от екологично неиздържани продукти.

Екологичното съзнание и цялата разумна дейност на човешкото въз-
производство и развитие трябва да бъдат насочени към възстановяване и 
поддържане на екологичното равновесие на планетата.

Хармонизация в отношенията човек–природа може да се постигне оба-
че само тогава, когато в практиката на природоползване и в социалните отно-
шения се отчитат три основни функции: 

• ресурсно – суровинна (екология на труда–преработка, производство 
от веществото на природата на средства за живот, за труд и произ-
водство – селско стопанство, промишленост, комуникации и т. н.); 

• рекреационна (екология и здраве на човека – възпроизводство на по-
пулацията и на средата на живот на човека като социум и субект на 
обществени отношения); 

• резерватна (опазване на биоразнообразието на регионите, на стра-
ните, на биосферата на Земята).

Въпреки че доскоро се смяташе, че екополитиката е приоритет само на 
големите компании, добрата новина, е че напоследък стремежът към еколо-
гично работно място се превръща в приоритет и за много малки фирми. Тази 
тенденция е отбелязана в доклад на компанията „Офис Депо“ за индексиране 
на малкия бизнес. Според изложените в него данни, 61% от малките пред-
приятия активно се опитват да бъдат зелени, а 70% предвиждат да бъдат все 
по-загрижени за околната среда през следващите две години (данните са за 
САЩ). Измереният индекс се основава на месечно онлайн проучване на око-
ло 1000 малки и средни предприятия през февруари (2012 г.). Проучването е 
установило също, че рециклирането и намаляването на отпадъците са най-
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популярните начини за създаване на зелено работно място. Други практи-
ки включват търсенето на енергийно-ефективно оборудване и рециклирани 
продукти. На върха на списъка са консумативите като мастило и тонер ка-
сети, следвани от хартиени продукти, почистващи препарати, осветление и 
електроника, но създаването на зелени пространства не идва без предизвика-
телства. Един голям проблем за собствениците на бизнеса е свързан с цената 
и качеството на продуктите.

Работата в Зелена насока може да помогне на търговците на дребно да 
се откроят от конкурентите си, но изглежда все още малцина се стремят да 
бъдат екологично отговорни и щадящи околната среда. Може да се предпо-
ложи, че фирмите с маркетинг на продукти с екологични характеристики ще 
имат конкурентно предимство пред фирмите, търгуващи без отговорност 
към околната среда алтернативи. Например Xerox въвежда "високо качество" 
рециклирана хартия фотокопирна машина в опит да задоволи изискванията 
на фирмите за по-малко вредни за околната среда продукти.

През последните години стана много актуално да сме зелени –често го-
ворим за природосъобразен начин на живот, здравословно хранене, разделно 
събиране на отпадъци, рециклиране, опазване на околната среда. Тази модна 
тенденция не подмина и рекламната индустрия, която започна да произвежда 
зелени реклами и да призовава клиентите си да продават в зелено. Светов-
ните рекламни агенции BBDO, JWT, Ogilvy, Saatchi & Saatchi бележат силен 
ръст на зелените послания в работата на рекламни специалисти. Лий Дали, 
изпълнителният директор на Saatchi & Saatchi Великобритания, говори за зе-
лен протокол в рекламата, който става все повече задължителен за всички 
големи компании по света, които ако не го спазват, рискуват да си навлекат 
гнева на потребителите. Освен това могат да претърпят сериозни финансови 
загуби и да понижат конкорентноспособността си на пазара.

Зелената истерия достигна своя епидемичен пик през последните пет 
години. Големите международни концерни започнаха да мерят сили върху 
полето на зеления маркетинг. Shell Oil похарчи $30 милиона за едномесечна 
рекламна компания, създадена от JWT Хюстън, лансираща новия вид бензин, 
имитиращ по-малко замърсяване на въздуха. General Electric продължава в 
усилията си да гради своя проект "Ecomagination" с помощта на BBDO Ню 
Йорк. Програмата стартира през 2005 г. и е насочена към популяризиране на 
възобновяемите енергийни източници, намаляване на вредните емисии във 
въздуха и опазване на изворите с чиста вода.

Една от първите зелени рекламни кампании е "Beyond Petroleum" ("От-
въд Нефта“) на British Petroleum от 2003 г., реализирана със съдействието на 
Ogilvy & Mather, Ню Йорк. С тази си рекламна стратегия BP се помъчи да 
покаже на света, че е нещо повече от една петролна компания, наблягайки на 
използването на силата на вятъра и енергията на слънцето.

Много мениджъри на компании все още са подозрителни към зеления 
момент в своите маркетинг стратегии, вярвайки, че това е моментна мода. 

Зелен маркетинг
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Изнесените цифри обаче сочат нещо друго. Изследване на Американската 
асоциация по маркетинг показва, че през последните десет години еко ре-
кламите са се увеличили от 10 на 33%, а зеленият избор на потребителите е 
нараснал от 2 на 33%. Последното изследване на същата асоциация сочи, че 
94% от купувачите предпочитат да имат взаимоотношения с компании, които 
демонстрират грижа за околната среда. 80% от тях заявяват категорично, че 
избират само продукти, щадящи живата природа.

Всички тези факти дават повод на медиите да заговорят за нов вид зе-
лени потребители или зелен пазарен климат, които постепенно започват да 
формират вкуса на масовата аудитория, която все повече започва да реагира 
първосигнално на зеления цвят. Парадоксално е, но самите клиенти изпитват 
трудности да определят какво точно разбират под "зелена марка", за тях това 
е понятие, свързано с "нещо природно", "нещо органично" или "нещо, което е 
добро за живота на Земята“. 64% от купувачите не могат да се сетят за "Зеле-
на марка", която 100% заслужава тази титла. Аудиторията е скептично и по-
дозрително настроена към всички фирми, използващи зеления маркетинг в 
своите търговски стратегии. Експертите съветват да не се лансират рекламни 
кампании от типа "Ние също сме зелени", особено ако става въпрос за авто-
мобилната или петролната индустрия, или за енергийния сектор. Това ще е 
несполучлив опит да се пребоядисате в зелено.

Добър пример за интегриране на зеления маркетинг идва от специали-
зираните рекламни агенции EcoZone и EcoMedia. През 2007 г. те правят ре-
кламна кампания в 16-те най-големи града на САЩ, която набира средства 
от спонсори, предназначени за опазване на околната среда. Тези агенции из-
обретяват нова форма за рекламиране в зелено. Взимат по $5 000 на знак от 
рекламодателите, които искат да видят логото си върху зелените билборди на 
кампанията. По този начин рекламодатели от ранга на DaimlerChrysler стана-
ха съпричастни към новата еко мода.

Работейки върху стратегиите на Nike, McDonalds и Coke, Дж. Оттман 
извежда пет основни правила/закона на зеления маркетинг. Той е прези-
дент на J. Ottman Consulting, Inc, Ню Йорк, фирма, специализирала се в кон-
султиране на бизнеса по въпросите на еко дизайна, еко иновациите и зеления 
маркетинг.

1. Опознай добре клиента. Ако искаш да продаваш зелени продукти, 
първо трябва да се убедиш, че клиентите са осведомени, загрижени и съпри-
частни към това, което предлагания от Вас продукт се опитва да направи за 
опазване на околната среда. Whirlpool разбра, че купувачите няма да платят 
допълнително пари за хладилник без хлорирани и флуорирани въглеводоро-
ди, защото те не знаеха, че това са вещества, използвани в направата на охла-
дителни системи и аерозоли, които вредят на озоновия слой.

2. Упълномощаване на клиента. Трябва да има убеждението, че потре-
бителите, поотделно и заедно, правят разлика между Вашия продукт и остана-
лите на пазара. Това се нарича "упълномощаване на клиента", това е и главната 
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причина те да купуват зелени продукти. Не се страхувайте да експерименти-
рате, защото това е сравнително нова концепция и има много неоткрити въз-
можности, а новаторството винаги ще ви отличи от конкурентите ви.

3. Прозрачност. Потребителите трябва да вярват в законността на про-
дукта и спазването на всички изисквания, проявени към него. В това отноше-
ние има доста спекулации и абсурдни твърдения. Например че един или друг 
перилен продукт се отнася щадящо към природата още от 1884 г.

4. Увереност у купувачите. Грижата за околната среда не трябва да 
става за сметка на качеството на продукта. Такива, които не вършат работа, 
отиват директно в кошчето за боклук, а това не е много добре за природата. 
От друга страна, клиентите престават да се интересуват от еко продукти, ако 
няколко пъти са дали парите си на вятъра и не се получили нищо срещу това. 
Зелената концепция не позволява фалшиви и комерсиални трикове – тя ви 
задължава да сте истински!

5. Ценова политика. Калкулацията на цената на зелените продукти 
трябва да е умерена и да е по джоба на клиента. Много от екопродуктите 
имат по-висока цена, за тяхното производство се използват по-скъпи състав-
ни части, по-скъпи технологии, производствено време и ресурси. Все още са 
малко потребителите по света, които могат да си позволят лукса да са в крач-
ка с новата екомода.

Зеленият маркетинг е нещо повече от моментна мода. Той обхваща 
повече от маркетинговите претенции на фирмата и е и от страна на про-
изводителите, и от страна на потребителите. Отговорността за бъдещето е 
на всички. Предприятията трябва да поемат голяма част от отговорността 
за влошаването на околната среда и в крайна сметка потребителите са тези, 
които търсят стоки и по този начин могат да създадат екологични проблеми. 
Трябва да се помни, че незаинтересованият потребител, който реши да обез-
врежда отпадъците си по неподходящ начин, е много по-опасен за природата 
от предприятие, което търгува с вредни емисии.

В крайна сметка зеленият маркетинг изисква потребителите, които ис-
кат по-чиста околна среда, да са готови да „платят“ за нея по-високи цени на 
стоките, промяна на начина на живот, или дори правителствена намеса, но 
докато това се случи, ще бъде трудно за фирмите сами да водят зелената ре-
волюция на пазара. Предвид това, не трябва да се забравя, че купувачът има 
способността да оказва натиск на доставчиците да променят своите дейнос-
ти. Така екологичните ангажименти на организацията може да са не само да 
произвеждат стоки, които са намалили вредното си въздействие върху окол-
ната среда, те могат да бъдат в състояние да окажат натиск върху доставчици-
те си да се държат по екологично „отговорен“ начин. Крайните потребители и 
купувачи също имат способността да окажат натиск на организациите да ин-
тегрират околната среда в тяхната корпоративна култура и по този начин се 
гарантира, че всички организации минимизират вредното въздействие върху 
околната среда на тяхната дейност.
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Зелената концепция не е просто мисия – това е страст и източник на 
вдъхновение. За промотиране на зелените аспекти на бизнеса, за да може той 
да се открои в тази все по-конкурентна и развиваща се ниша, е необходимо 
нещо повече от просто един екологичен етикет. Все пак има водещи фирми 
и личности, които са открили начини да правят точно това. Няколко приме-
ра за най-впечатляващите новатори от последните десетилетия, които освен 
вдъхновение за маркетолозите и пример за предприемчивост и уникалност, 
успяха да променят света в една по-човечна и по-зелена посока. Към тях ще 
прибавим и няколко запомнящи се марки и кампании, защото това, че бяха 
първи ги превърна в емблема: 

Джейми Оливър е, не просто феномен в кулинарния бранш и автор на 
„Кулинарната революция“ – той е едно от най-обичаните телевизионни лица 
и един от най-известните британски експерти. През 2004 г., мотивиран от 
лошото качество на храната във великобританските училища, Джейми ини-
цира национална кампания, наречена „Храни ме по-добре“, и стартира он-
лайн петиция. Той се връща в училище, за да образова и мотивира децата 
и работниците в кухнята да готвят и да се хранят със здравословни ястия 
вместо с полуготовите храни. В резултат, правителството отпуска средства 
за подобряване качеството на храната в столовете, за обучение на готвачите 
и ново кухненско оборудване. В допълнение към телевизионните предава-
ния и книгите, Джейми работи и със „Сейнсбъри“ (водеща британска верига 
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супермаркети), съветвайки ги как да подобрят качеството и асортимента на 
предлаганата храна. От 2004 г. той успешно отглежда плодове, зеленчуци и 
подправки в оранжерията си в Есекс, затова и книгата му „Джейми у дома“ 
и ТВ поредицата отразяват новата му любов към органичното градинарство, 
а рецептите са вдъхновени от собствената му продукция. През 2009 година 
стартира едноименната система за директни продажби, която позволява на 
хората да започнат собствен бизнес, като продават качествените продукти на 
Джейми чрез организиране на промоциални партита за приятели и колеги. 
Бестселърът „30-минутните ястия на Джейми“ се превръща в най-успешната 
и най-бързо продаваната книга в историята на Великобритания. Луксозната 
верига ресторанти „Джеймис италиан“ е изключително популярна във Вели-
кобританя и произвежда храна от най-високо качество, а 15-те ресторанта, 
които отваря през 2002 г., осигуряват обучение за младите хора на три места 
по света. Това са само част от многобройните дейности и каузи на този прям 
английски готвач и защитник на здравословна храна, което го превръща в 
емблема и марка сам по себе си. Той използва метода на „разрушителната“ ме-
дийна и обществена видимост и успява да мотивира посредством нов вид ко-
муникация – „инфоразвлекателната“. Неговите живи предавания напомнят 
на „ситкоми“, а гастролирането му извън Англия прилича на рок концерт. И 
все пак, зад всичко това стои една добра идея, една успешна мисия – да приоб-
щи младите, децата и техните родители към каузата за здравословно хранене.

Стив Джобс остави незаличим отпечатък върху начина, по който об-
щуваме, забавляваме се и живеем. Безспорен е фактът, че този харизматичен 
човек, тази сложна личност и неговата визия за „човешкото лице“ на техноло-
гията, промениха света. Макар и съосновател на Apple, след борба с борда на 
директорите, Стив Джобс напуска компанията през 1985 г. През 1996 г., се за-
връща като временен изпълнителен директор, в момент когато компанията се 
затъва и цените на акциите спадат. Той става постоянен изпълнителен дирек-
тор през 1997 година. През този период, Джобс намалява броя на започнатите 
350-те проекта на Apple до 50, след което ги свежда до 10. Следвайки страте-
гията си да се фокусира върху създаването на следващото „голямо нещо“, той 
пуска на пазара iMac, iPod, iTunes и iPhone. С негова помощ се възстановява 
и „модерният“ образ на Apple. Може би най-показателният пример за бизнес 
обрат на всички времена е когато под ръководството на Джобс, акциите на 
Apple се покачват с над 9000%. Ще кажете „И какво това – всичко това, вече е 
известно! Връзката с екологията или зеленото мислене е в: 

• Вдъхновение за другите: Джобс е не само източник на вдъхновение 
за легиони предприемачи, но и създадената от Apple екосистема се 
е превърнала в гориво за хиляди други видове бизнес – удължава-
щи живота батерии, зарядни, всякакви допълнителни аксесоари 
и принадлежности. Творенията на Джобс за Apple са от решаващо 
значение за толкова много други фирми: В момента в iTunes са ка-
чени над 500 000 приложения, дали тласък на дейността на безброй 
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технологични фирми за прилежащи продукти, а на разработчиците 
на приложения и програмистите бяха нужни години за изграждане 
спецификациите на обслужващите платформи.

• Ценности и мисия: С течение на времето, Apple и нейните продукти 
се превърнаха в символ за ценности и вярвания. Подобно напират, 
който издига знамето на кораба, за да покаже пред всички кой е и за 
какво се бори, Apple служи като символ на аутсайдерите и неконфор-
мистите по целия свят.

Ричард Брансън, вече придобил популярност с „ексентричността“ си 
милионер, е основател на групата Virgin, който въпреки дислекцията си успя-
ва да изгради не един успешен бизнес. Негова запазена марка е фразата: „По 
дяволите! Нека го направим!“ Вярата на Брансън, че обслужването на кли-
ентите е основата за всеки бизнес, му помага да превърне в успех всяко свое 
начинание – от авиокомпании до мобилни устройства и отвъд.

Ричард Брансън за приемането на промените: 
„Ако вашата дейност и интереси като предприемач не са в областта на 

устойчивата енергетика, тогава потърсете с какво вашият бизнес може да по-
могне за намаляване на вредните емисии. Разгледайте всеки аспект на бизнес 
-процесите за евентуална възможност за намаляването на емисиите, за повтор-
на употреба или рециклиране на ресурси. Промяната на вашата дейност веро-
ятно няма да бъде лесна, но тъй като бизнесът в повечето му сектори е първо-
начално отговорен за създаването на проблема, той трябва да стане и част от 
решението му. В групата „Virgin“ нашите фирми непрекъснато търсят начини 
как могат да сведат доминимум въздействието си върху околната среда.

В следващите 10 години целият свят ще навлезе в непознати територии, 
тъй като всички са изправени пред все по-мащабното търсене на енергийни 
източници, които все още са обезпокоително свръхзависими от петрола. В 
случай че предприемачите се впуснат в областта на възобновяемите енергий-
ни източници поради правилните причини, по всяка вероятност с времето 
ще открият начина, по който ще създадат някои много вълнуващи нови тех-
нологии и успешни нови бизнеси.“

Днес са вече известни редица емблематични екокампании.
През 2008 г., General Elecric лансира масивна мултимедийна кампания 

под името „Ecomagination“, която на практика доказва предимството на зеле-
ната позиция на един силно конкурентен пазар, на който доверието и досто-
верността са от първостепенно значение за успеха. Резултатът – простичка, 
красива и убедителна творческа концепция, умело предава посланието и ус-
пява да му придаде ангажираност. Впоследствие Ecomagination се превръща е 
дългосрочен ангажимент на General Elecric да представя и съдейства за нова-
торски решения на днешните екологични предизвикателства, като същевре-
менно стимулира икономическия растеж. (GEEcomagination форум)

Вкампания от 2007 г., популяризираща колекцията пролет/лято на ита-
лианската фирма за облекло, са изобразени пейзажи, трансформирани от 
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потенцилна екологична катастрофа. Кампанията доказва, че зеленият марке-
тинг вкомбинация с леко иронично чувство за хумор, когато се направени 
добре, резонират отлично с младежката аудитория.

Два са основните елементи, които насърчават хората да купуват еко 
продукти – това са еко-статус и еко-история

Ecoстатусът е може би един от основните стимули за закупуване на 
екологично чисти продукти. При закупуване на автомобил ToyotaPrius, човек 
показва, че се грижи за околната среда. С карането на такава машина се при-
добива определено състояние. Не елитизъм, както ако каратеBentley. С това 
се показва, че купувачът е човек, който се интересува от бъдещето на плане-
тата и е отговорен потребител, който е готов да консумира, но не за сметка 
на околната среда. Моделът Prius осигурява не само допълнителна мощност, 
пространство, безопасност, съвременни технологии и отличен пробег, но и е 
щадящ за околната среда. ToyotaPrius днес е една икона за еко статус.

Продукти, които помагат на хората да се подчертае тяхното екологично 
състояние, се появяват в напълно различни области на живота. Това са не 
само лични вещи, но и такива на общественото благо. Пример за последното 
е кофата за боклук Bigbelly, която работи на слънчева енергия. Нейната ос-
новна функция е специална система за запечатване, която може да съхранява 
5 пъти повече отпадъци от обичайните кофи със същия размер, като малкият 
ѝ размер допринася за поставянето ѝ на всички места.

Victorian Еко иновации Lab, основан от правителството на Австралия 
през 2006 г., наскоро представи на света VeilSolarShades, специално оборудва-
не, които са разположени в училищни дворове и събират слънчевата енергия. 
Те дават възможност на учениците лесно да заредят всяко устройство, като 
например Ipod или мобилен телефон.

Еко историите са вдопълнение към еко статуса, защото хората могат 
да привличат подобни истории, свързани с техния продукт. Пример за това 
е компанията IceBreakerот Нова Зеландия. Основна насока в дейността ѝ е 
производство на вълнени дрехи. Главната особеност на IceBreaker е, че всеки 
клиент може да научи как са изработени дрехите му чрез въвеждане на интер-
нет страницата на дружеството специален промоционален код. Така може да 
се види мястото, където са живели овцете, чиято вълна се използва в проду-
кта (има и видео на фермата за овце). Факт е, че от 1997 г. до днес, компанията 
набира необходимите си суровини директно. Това позволява да се проследи 
пътя на IceBreaker във всички компоненти на крайния продукт от началото 
до края.

По същия начин е и компания DoleOrganic, която произвежда банани. 
С всеки банан върви специален промоционален код, който може да се използ-
ва на уебсайта на компанията, за да се разгледат условията, в които се отглеж-
да всеки отделен банан.

Компанията VirginAtlanti, собственост на Ричард Брансън, преди вре-
ме провежда доста интересна акция. Компанията произвежда добри спортни 
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чанти от стари пътнически седалки на самолета му. Това означава, че същият 
материал се използва два пъти. Значителни икономии, които сериозно пов-
дигнат престижа на компанията в очите на борците за защита на околната 
среда. Всъщност този продукт се предлага в ограничени количества – само 
2000 чанти, създадени от 1000 стари места.

Глобалната кампания на Тимбърленд за 2009 г. рекламира колекцията 
Earthkeepers® от екологично чисти облекла по телевизията в печатната ре-
клама и др., както и в Интернет и социалните мрежи, със средствата на 3D 
технологиите. Успехът ѝ се дължи не само на технологиите във визуалните 
средства за масова комуникация, но и на посланието – от името „Защитници 
на Земята“ до естествените, рециклирани и безвредни материали – всичко е 
подчинено на мотото „с мисъл за околната среда“.

Кампанията на БМВ-BMWDiesel: Ch-ch-changesот 2011 г., лансирана на 
XLV-то издание на Супербоул, има за цел да предаде ценна информация и да 
излъчи послание към американската аудитория за ползите за околната среда 
от промените в дизеловата технология.

Статус и история са две основни неща, с които купувачите обръщат 
внимание на екологично чисти продукти. С разработването на продукт за 
публиката първо да разберем как ще се отрази върху тези два компонента. 
Дали той има своя собствена уникална история? Има ли някакъв начин да 
се оказва влияние върху състоянието на неговия собственик? Това са два ва-
жни компонента, които не могат да бъдат пренебрегнати. Можеби с времето 
в страната ни еко продуктите ще станат популярни и нашите търговци също 
ще трябва да решат проблема за въвеждане на подобни продукти на пазара. 
„Всички ние целим едно и също – искаме да живеем в по-добър свят и сме 
убедени, че обществото се нуждае от корпоративна подкрепа и партньорство, 
за да помогнем това да се случи“ – отбелязват Филип Котлър и Нанси Лий в 
въведението на своята книга „Корпоративна социална отговорност: Най-до-
брото за вашата компания и за вашата кауза“.

Какво е „добро“? „Доброто“ означава много неща. Свързано е най-
често с живота на други хора, но така също и с нашия личен живот и е 
проява на милосърдие, състрадание, съпричастие. Доброто провокира усе-
щане за щастие, за просперитет. Добре е да правиш добрини, но трябва да 
си наясно нуждае ли се другият от тази твоя добрина, иска ли я и как ще 
я оцени. В света на бизнеса доброто се свързва с корпоративната социал-
на отговорност, съответно и с филантропията, с даренията, със социалния 
маркетинг. Котлър и Лий предпочитат да използват термина „корпоратив-
на социална отговорност“. Според тях корпоративната отговорност е пое-
мане на ангажимент отстрана на компанията, за да се подобри обществе-
ното благополучие чрез доброволчески бизнес практики и използване на 
собствени ресурси, или още по-точно казано чрез така наречените „соци-
ални инициативи“.
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Ето шест възможности за социални инициативи, които са описани 

много детайлно в „Корпоративната социална отговорност“. 1

1. Популяризиране на каузи
Компанията може самостоятелно или съвместно да осигури средства, 

непарични дарения или други свои ресурси, за да увеличи популярността на 
определена кауза – екология, чистота на природата, устойчиво развитие, бор-
ба с болести и др.

2. Маркетинг, обвързан с кауза
Компанията може да поеме ангажимент да помага на определена кауза, 

като отделя някакъв процент от продажбата на свой продукт. В този случай 
компанията партнира с някаква нестопанска организация, като цели с това 
да повиши продажбите напродукта и да генерира финансови средства за бла-
готворителна дейност.

3. Корпоративен социален маркетинг
Компанията подкрепя разработването (понякога и реализирането) на 

кампании за промяна на поведението на хората с цел подобряване на общест-
веното здраве, околната среда, общественото благополучие.

4. Корпоративна филантропия
Това са даренията под формата на безвъзмездна парична помощ, или 

дарение с някакви продукти и услуги.
5. Доброволен труд за общността
Става дума за подкрепа на свои служители, партньори и подизпълни-

тели да отделят доброволно от своето време, за да подпомагат местни каузи и 
обществени организации. Например обучение на някои основни компютър-
ни умения на деца, да почистват определени райони и т. н.

6. Социални отговорни бизнес – практики
Например в подкрепа на някаква кауза, компанията може да се откаже 

от провеждане на маркетингова дейност сред определени групи и общности.
Това, което се повтаря в шестте социални инициативи без всякакво 

съмнение е изборът на социален проблем, който компанията може да подкре-
пи. В този смисъл препоръките на Котлър и Лий за много полезни. Цитатът 
по-долу е красноречив.

„Обществените потребности сякаш са безкрайни, а възможностите да 
съдействие – безброй. Както на глобално, така и на местно ниво, не е трудно 
да се избере кауза, която се нуждае от корпоративна подкрепа – от покрива-
не на основните нужди на обществото до грижа за здравето, превенция от 
нараняване, увеличаване на социалната ангажираност и защита на околната 
среда. Проблемът е в правилния избор.“

1 Котлър, Ф., Нанси Лий. Корпоративна социална отговорност., Рой Комюни-
кейшън, София, 2011, *Котлър, Ф., Нанси Лий. Корпоративна социална отговорност., 
Рой Комюникейшън, София, 2011.
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Всички изследвания показват, че ползите от правенето на добро са се-

риозни и значими: 
• повишени продажби и пазарен дял; 
• по-силно позициониране на марката; 
• по-добър корпоративен имидж и влияние; 
• по-добри възможности за привличане и задържане на служители; 
• по-ниски оперативни разходи; 
• повишен интерес от страна на инвеститори и финансови анализатори.
Ползите от социални инициативи са чудесни, защото този, кой-

то прави добро, получава двойно повече добро! Повече от 25 фирми като 
Ben&Jerry`s, IBM, WashingtonMutual, Johnson&Johnson, Timberland, Microsoft, 
TheBodyShop, AmericanExpress и Starbucks споделят опита и препоръките си 
как да се извлече максимална полза за компанията и за каузата.

Много фирми започват да осъзнават, че те са членове на широката об-
щественост и следователно трябва да държат по щадящ околната среда начин. 
Това означава, че фирмите, трябва да се стремят да постигнат екологични 
цели, както и цели, свързани с печалбата. Това води до проблеми на околната 
среда, които са интегрирани в корпоративната култура на фирмата. Фирмите 
в тази ситуация може да имат две гледни точки, свързани с факта, че те могат: 

• да използват факта, че те са отговорни към околната среда като мар-
кетингов инструмент; 

• да станат отговорни, без да предлагат този факт.
Има примери на фирми, които приемат и двете стратегии. Организа-

ции като BodyShop силно подчертават фактат, че те са отговорни към окол-
ната среда. Въпреки че това поведение е конкурентно предимство, фирмата 
е създадена специално, за да предложи на потребителите природосъобразни 
алтернативи на конвенционалната козметика продукти. Тази философия е 
пряко свързана с цялостната корпоративна култура, а не просто да си конку-
рентен инструмент. Пример за фирма, която не насърчава своите екологични 
инициативи, е Coca-Cola. Тя е инвестирала големи суми в различни дейности 
за рециклиране, както и като промяната на опаковката им се сведе до мини-
мум въздействие върху околната среда. Макар и загрижени за околната среда, 
Coke не е използвал тази загриженост като маркетингов инструмент. По този 
начин голяма част от потребителите не могат да осъзнаят, че Coke е много 
екологично настроена организация.

Друга фирма, която е много отговорна към околната среда, но не насър-
чава този факт, най-малко извън организацията, е WaltDisneyWorld (WDW). 
WDW има широка програма за управление на отпадъците и инфраструкту-
рата на мястото, но тези съоръжения не са подчертани в тяхната обща турис-
тическа промоционална дейности.
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РОЛЯТА НА МНОГОГЛАСИЕТО  
ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ СЛУХ

Маргарита Йорданова Генчева

ROLE OF POLIPHONY  
FOR DEVELOPMENT MUSIC HEARING 

Margarita Yordanova Gencheva

ABSTRACT: Based on the situation that the musical ear and basic „object“ in music 
theory and pedagogy, it is defined as a kind of human ability that contain comple-
mented by various psychic phenomena by intellect, memory, attention, emotional and 
intellectual characteristics personality.

Polyphony refers to the general definition of harmony with summary music phrasal 
meaning which is related to the existence of two large formal areas of musical expres-
sion – melody and harmony. Polyphony is perceived by sense of polyphony, which is 
expressed in differentiated perception of simultaneously sounding voices and evaluation 
of expressive meaning of polyphony in a particular piece of music.

KEYWORDS: Polyphony, ear for music.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Изхождайки от положението, че музикалният слух е основен „обект“ в 
музикалната теория и педагогика, същият се определя като своеобразна чо-
вешка способност, която съдържа и се допълва от различни психични фе-
номени, от страна на интелекта, от паметта, вниманието, емоционалните и 
интелектуалните особености на личността. Всичко това обуславя отличител-
ното качество на музикалния слух – музиката се възприема като носител и 
изразител на определено съдържание.

В общите разсъждения за същността на музикалния слух се посочват 
неговите интегрални свойства, които го представят като сложно, многостран-
но явление с разнообразни форми на проява и различна степен на развитието 
му като цяло и на отделните съставящи го страни. Това обяснява съществу-
ващата категоризация на различни видове слух, които всъщност са отделни 
негови свойства.
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Към многогласието се отнася най-общо определението за хармонич-

ност с обобщеното музикално-фразеологично значение, което е във връзка 
със съществуването на двете големи формални сфери на музикално изразя-
ване – мелодия и хармония.

Въпреки че усетът за многогласие е производна музикална способност, 
наличието и е от особено важно значение за успешно занимание с музикал-
ни дейности. Тази музикална способност позволява диференцираното въз-
приемане на два или повече едновременно звучащи гласове. Множеството 
от тонове, разположени хоризонтално с еднакво или различно организирано 
времетраене образува мелодията, съчетаваща най-разнообразни мелодиче-
ски криви, които от своя страна обособяват множество ладови структури. 
Напластяването на тоновете във вертикал поражда съзвучията, което сви-
детелства за присъствието на хармония, която може да бъде „положена“ в 
различен тип многогласен строеж – хомофонно-хармоничен или полифонно-
хармоничен. Въпреки че и полифонията и хармонията съдържат като общи 
елементи гласовете, структурните връзки при полифоничния и хомофонния 
строеж са диаметрално противоположни, което влияе и на самите гласове. 
Ако при полифонията гласовете са равноправни и функционално еднородни, 
то при хомофонния строеж функционалната диференциация е определяща 
(т. е отделяне на основен, водещ глас и съпровод).

Като говорим за усет за многогласие трябва да подчертаем, че осново-
полагащите за тази музикална способност категории – хармоничен и поли-
фоничен слух имат единна, многогласна основа и са израз на възможните за 
всяко многогласие проекции по хоризонтал и по вертикал, поради което из-
разяват общо качество на музикалния слух и следва да се разбират като двой-
ка категории във взаимна връзка и зависимост. Усетът за многогласие обеди-
нява тези две определения и става приложим към разнообразните многоглас-
ни образци и явленията в съвременната музика. Проф. П. Арабов извежда 
дефиницията, че „усетът за многогласие, съчетаващ определени музикални 
способности е проявление на музикалния слух, отнасящо се до възприемане 
на многогласието на основата на разбирането за: 

– хармоничното възприятие (хармоничен интервал, акорд, съзвучие); 
– синтактичното значение, т. е. „реализацията“ му в различните типо-

ве многогласие в музикалните стилове; 
– усетът за многогласие като проява на музикалния слух; 
– съответното място и значение на тази способност в системата на му-

зикалните способности“ [Арабов П., 1983, 3. 18].
Усетът за многогласие се изразява в диференцирано възприемане на 

едновременно звучащи гласове и в оценяване на изразителното значение на 
многогласието в конкретна музикална творба. Акцентиране на определение-
то „диференцирано“ се налага от обстоятелството, че са известни две форми 
на възприемане на звуковия комплекс – темброво и хармоническо. В първия 
случай многогласът се възприема по аналогия с възприемането на тембъра, 

Маргарита Йорданова Генчева
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който както е известно се обуславя от броя на обертоновете, съпровождащи 
музикалния звук, чиято височина не се отчита, а се поглъща от основния тон. 
Тембърът се възприема единствено като цвят, багра на тона. Характерното 
за хармоническото възприятие на съзвучията е, че то се явява не с унищо-
жаването на тембровото възприятие, а с преодоляване на неговата ограни-
ченост. Обертоновете на интервалите терца, кварта, квинта, октава поради 
високата степен на близост на интервала с обертоновия спектър препятстват 
донякъде хармоническото възприятие. С това може да се обясни по-трудното 
отдиференциране на тоновете в близко акустическо родство. В такъв случай 
терцовата основа на консонантното съзвучие, имаща обективна обертонова 
„даденост“, е в известен смисъл естествено затруднение за осъществяване на 
хармоническото възприятие в сравнение със съзвучия и акорди, които имат 
дисониращи и най-вече отдалечени по родство тонове.

Действието на усета за многогласие се контролира от ладовия усет (въз-
приемане на две и повече едновременно звучащи, относително самостоятел-
ни или съподчинени мелодии), музикалнослуховите представи, отразяващи 
хоризонталното и вертикалното звуковисочинно движение, и от интервало-
вия усет, изразяващ се в ползване на представи за звученето на мелодичните 
и хармоничните интервали. Що се отнася до интерваловия усет, трябва да 
отбележим, че в него е нужно да се включат и съобразят всички определени 
страни на музикалните интервали, които са намерени в музикално-творче-
ската практика и се използват за художествени цели и следователно трябва 
да се долавят от музикалния слух. Интервалите, като елемент на музикалната 
изразност, са носители на определена интонация, а интерваловият усет е ка-
чество на по-висока степен на развитие, поради което в процеса на неговото 
формиране в съзнанието се изграждат представи за ладово-интонационните 
качества на всеки интервал при прозвучаването му като конкретна фониче-
ска структура.

В подчертано практически аспект многогласието се изучава в различ-
нитесолфежни дейности. В учебните пособия то се ползва с общото название 
двуглас, триглас и пр. под формата на солфежи (двугласни, тригласни), дву-
гласни и тригласни песни, музикални диктовки и пр.

Предвид на това, че слуховият анализ предхожда всяка музикална дей-
ност, той участва в дешифриране на различни компоненти на многогласното 
построение (започваме с двуглас). В тази връзка студентите анализират дви-
жението на мелодическите линии на гласовете, откриват характерни интон-
ционни ходове и метроритмични групи, интервалови съотношения между 
гласовете.

Формите на работа, които прилагаме в практическа дейност за разви-
тие на музикалния слух по отношение на възприемане и възпроизвеждане на 
хармонични музикални построения, са: 

– откриване на видовете хармонични движения в упражнения с кон-
структивен характер; 

Ролята на многогласието за развитие на музикалния слух
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– откриване на видовете хармонични движения в художествени про-

изведения; 
– слухов анализ на различни компоненти на двугласно построение; 
– вокално изпълнение на единия глас, инструментално (на пианото) на 

другия на леки мелодии с бурдониращ глас; 
– изработване на умения за вокално и инструментално възпроизвеж-

дане от зададен тон на музикален звукоред в подходящо темпо (пред-
ставата за звученето на хармоничните интервали, образувани между 
двойката гласове се свързва с двигателната представа за апликатура-
та при свирене на двугласното построение); 

– вокално изпълнение по двойкина леки мелодии с бурдониращ глас; 
– вокално изпълнение по двойки по степеното помагало, при което 

свързването на представата за ладовата степен с представата за то-
новата височина е изключително важен момент (тук се свързват ви-
зуалната, гласово-двигателната и слуховата представи, като наред с 
това се затвърдява връзката със съответните тонови имена); 

Точното интонационно възпроизвеждане е продиктувано от актив-
ността на ладовия усет във връзка с точното звуковисочинно възпроизвежда-
не, при активното участие на музикалнослуховите представи и действието на 
интерваловия усет по отношение на мелодичните и хармоничните интервали. 
Качеството на възпроизвеждането е изключително зависимо от музикалната 
памет, без която дейността не би могла да се осъществи.

Посочените по-горе инструктивни упражнения участват като основни 
форми на работа за развитие на усета за многогласие, благодарение на който 
сме в състояние да разшифроваме или зашифроваме конкретно многоглас-
но построение и да оценяваме изразителното значение на многогласието в 
конкретна музикална творба. От своя страна многогласната музикална тъкан 
създава условия и стимулира развитието на музикалния слух, синтезиращ в 
себе си всички онези способности, необходими за успешно занимание с му-
зикални дейности.
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AСПЕКТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПРАКТИЧЕСКАТА 
ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА МУЗИКАЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В 
ДЕТСКАТА ГРАДИНА И НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ

Маргарита И. Рачева 

ASPECTS OF PROFESSIONAL AND PRACTICAL 
EDUCATION OF STUDENTS AT THE REALIZATION 

OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN MUSIC IN 
KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOL

Margarita I. Racheva

ABSTRACT: The following resume reveals the problems of the professional and practi-
cal preparation of students at the realization of pedagogic practice in kindergarten and 
elementary school. Established faults of the education of children and students in music 
are indicated. Ideas for overcoming those faults are given.

KEYWORDS: professional and practical education of students, models of educational 
and pedagogic practice, musical cultivation and musical education of children and stu-
dents, kindergarten, elementary school, problems of practical education, solving prob-
lems.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Професионално-практическата подготовка е съществен компонент на 
цялостната системата на обучение на студентите бъдещи педагози в детската 
градина (ДГ) и началното училище (НУ). Тя e отражение на натрупаните у 
обучаемите умения и компетенции, формирани в процеса на усвояване на 
общотеоретическите, психолого-педагогическите дисциплини и специали-
зираните методики по образователните направления в посочените степени. 
Разгърнатата теоретико-практическа подготовка в унисон с личната мотива-
ция на студента за осъществяване на педагогическа дейност, обуславя в зна-
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чителна степен качеството и ефективността на практическата реализация в 
ДГ и НУ.

Съгласно Правилника за структурата и организацията на учебния про-
цес в ШУ „Еп. К. Преславски“ професионално-практическата подготовка на 
студентите се осъществява чрез формите на учебно-педагогическата практи-
ка – хоспитиране, текуща педагогическа практика и преддипломна педаго-
гическа практика. Всеки структурен компонент се характеризира със специ-
фични функционални параметри и осигурява по-висока степен на самостоя-
телност и готовност от страна на практикантите за педагогическа дейност в 
ДГ и НУ.

Дългогодишните ни наблюдения върху педагогическата практика при 
специалностите ПУП, ПУНУП и НУПЧЕ доказват, че при началните опити 
за професионална изява особено трудни за студентите се оказват уроците по 
музика. При тяхното осъществяване, наред с общопедагогическите умения, 
учителят трябва да демонстрира и тясно професионални качества и умения – 
развити музикални способности, добри гласови данни, владеене на музика-
лен инструмент, умения за ръководене на музикално-изпълнителските дей-
ности и др. Посочените характеристики студентът изявява преди всичко в 
етапите на провеждане на текущата педагогическа практика и преддипломна-
та педагогическа практика, където той самостоятелно реализира музикално-
образователна дейност под ръководството на преподавателя и/или базовия 
учител. В тези етапи, формирането на общо педагогически умения, поняко-
га съчетавано с ниска степен или отсъствие на музикална компетентност у 
студента, може да доведе до незадоволително качество на осъществяваната 
музикално-учебна дейност в ДГ/НУ.

В този аспект е и целта на настоящото изложение: да очертае пробле-
ми при реализацията на професионално-практическата подготовка на сту-
дентите във формите на учебно-педагогическата практика по музика (ТПП и 
ПДПП) в ДГ и НУ и да предложи идеи за тяхното преодоляване.

Ежегодните ни проучвания констатират, че голяма част от студентите 
от специалностите ПУП, ПУНУП и НУПЧЕ постъпват във ВУЗ-а без пред-
варителна музикална подготовка и разчитат на познанията, получени от му-
зикалното обучение в общообразователното училище. Възрастта, на която 
започват занимания с музика, не благоприятства доброто овладяване на ус-
вояваните музикално-теоретични дисциплини и свирене на музикален ин-
струмент. Ограниченият хорариум от часове също стеснява възможностите 
за по-целенасочено развитие на музикалните способности на студентите и 
формиране на необходимите за музикално-педагогическата работа у тях му-
зикални умения и компетенции.

Недоразвитият мелодически слух, ограничените гласови данни, липса-
та на координация между слуховия и гласовия апарат са фактори, обекти-
виращи неточното интониране при пеене. Много от студентите не владеят 
основните певчески навици, не долавят и не умеят да коригират неточностите 
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при възпроизвеждане на песенния репертоар от децата/учениците, с което 
принизяват качеството на певческата дейност. Някои от тях, поради скром-
ни или дори липсващи певчески възможности, компенсират неумението си 
с приоритетно присъствие на теоретична информация или нотно ограмо-
тяване в училище. В работата на такива студенти препоръчваме по-широко 
използване на записите на песенния репертоар, включени в звуконосителите 
към съответните учебни пособия. Подходящ вариант е и „живото“ изпълне-
ние на дадена песен от предварително подготвени деца/ученици или колеги 
студенти, които практикуват в същата група/клас, ДГ/НУ.

В пряка връзка с качеството на певческото възпроизвеждане е пробле-
мът за владеенето на музикален инструмент. Нулевото начално равнище, от 
което започва обучението на мнозинството студенти, недостатъчният брой 
часове, както и колективната форма на занимания, в много случаи са причина 
за неумелото използване и дори игнориране на инструмента в ситуацията/уро-
ка по музика. Отсъствието на музикален инструмент в часа довежда, от една 
страна, до цялостно пренебрегване на полезна дейност в урока, каквато е раз-
пяването, а от друга – до ползване само на механични записи за овладяване на 
песенния материал. Ползването на звуконосители има своя стойност, но раз-
читането единствено на музикалните записи лишава децата/учениците от най-
силно въздействащото представяне на песента – „живото“ изпълнение. Трябва 
да подчертаем факта, че звуконосителите към някои учебни пособия съдържат 
част от предвидения за усвояване песенен репертоар. В други случаи предла-
ганите музикални записи звучат в бързо темпо и неудобна тоналност, което 
прави записа неподходящ особено в етапа на начално разучаване на песента. 
При подобни ситуации студентът може да подготви (самостоятелно, с помощта 
на дете или колега) запис на мелодията на песента, възпроизведена с глас или на 
музикален инструмент. Опората в звученето на мелодията, представена в под-
ходяща теситура и бързина на изпълнение, улеснява процесът на усвояването 
и съдейства за постигане на по-прецизно певческо възпроизвеждане.

При овладяване на музикалния материал за възприемане и изпълнение 
нерядко явление в работата на студентите практиканти е използването на ед-
нотипни подходи, шаблонни схеми и незадълбочено вникване в художестве-
ното съдържание. Традиционните изрази от рода на „днес ще разучим нова 
песен“ или „ще слушаме ново произведение“ не мотивират потребност за 
усвояване на новото знание. Практиката на музикално-възпитателната дей-
ност е утвърдила богата система от прийоми и средства за стимулиране поз-
навателния интерес на децата/учениците: съобщаване на интересни факти 
от живота и творчеството на композитора, разказ за повода за написване на 
творбата, възприемане или изпълнение на познати произведения от изучава-
ния автор, използване на творби от другите изкуства, интердисциплинарни 
взаимодействия, мултимедийни презентации и др.

Неумелото боравене с музикалната терминология и притеснението от 
погрешно изразяване – друг проблем в урочната практика, е причина в много 
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случаи анализът на музикалните произведения да се изчерпва с определяне 
на общия характер и настроението на творбата. Наблюдаването и тълкуване-
то на музикално-художествения образ, на ярките изразни средства, на стило-
ви, жанрови, структурни белези нерядко остават в сферата на теоретичните 
познания на студента. Отчитаме като неприемлив подходът, при който ана-
лизът на песен се превръща в анализ на литературна творба: „разнищването“ 
на всеки стих от поетичния текст да заменя осмислянето и преживяването на 
музикалната образност.

Многократното изпяване на песен – нова или за затвърдяване, без кон-
кретни указания и търсене на оригинален вариант за интерпретиране, е ли-
шено от смисъл. При отсъствието на цел, към която децата/учениците да се 
стремят, всяко следващо изпяване е по-безизразно и неангажиращо. Подобен 
е ефектът на две-три прослушвания на музикална творба, за която децата/
учениците не са получили необходимата и достъпна информация, която да 
ги подпомага при ориентиране в звуковата тъкан. Въпросите за анализ, кои-
то практикантите често задават след прозвучаване на творбата, не могат да 
получат адекватен отговор. Тяхното поставяне преди прослушване на произ-
ведението ориентира децата/учениците кои страни на музикалното звучене е 
необходимо да бъдат наблюдавани, а след това коментирани. Задачите и из-
искванията трябва да бъдат съобразени с възрастта и опита на децата/учени-
ците и да са подчинени на цялостния замисъл на формата на педагогическото 
взаимодействие.

В аналогична насока са и проблемите при овладяване на музикалните 
знания. Акцентът върху новото понятие, сложният изказ, липсата на подго-
товка, излишното теоретизиране, откъснато от звучащата музика, не мотиви-
рат обучаемите към активно участие и емоционално съпреживяване. Форми-
рането на музикални знания и умения студентите е необходимо да осъществя-
ват в процеса на музикално-практическите дейности – пеене, слушане на му-
зика, танцуване, свирене на детски музикални инструменти, творчески задачи 
и при разгърнато използване на възможностите на съвременните технологии.

В учебната практика на студентите се наблюдават слабости не само във 
връзка с пеенето и слушането на музика, но и по отношение на другите фор-
ми на музикална дейност – свирене на детски музикални инструменти, музи-
кално-двигателно възпроизвеждане и детско музикално творчество.

Констатираните слабости във връзка с инструменталното възпроиз-
вежданев ДГ и НУ имат своята специфика, поради което ще си позволим да 
ги диференцираме. В процеса на педагогическото взаимодействие в ДГ е не-
обходимо студентите да използват атрактивни начини за запознаване на де-
цата с детските музикални инструменти, да съблюдаватправилната постанов-
ка на свирене при работа с всеки един от тях, да представят различни начини 
за създаване на звукови и шумови ефекти.

При работата с ученици от началния етап на основната образовател-
на степен се поставят по-високи изисквания за изпълнение и съчиняване на 
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ритмичен съпровод, за мотивиран избор на инструменти за съпровод, за под-
бор на подходящи звукоизобразителни средства при съчиняване на музикал-
но-звукови картини и др. Поради пропуски в теоретичните знания и липса 
на практически умения, в урочната си дейност студентите пренебрегват мно-
гообразието от видове съпровод. Дори и в 4. клас се наблюдава използване 
единствено на метричен съпровод – най-елементарния вид съпровод, чието 
овладяване не представлява проблем дори за 4–5-годишни деца. Недопусти-
мо явление според нас е и цялостното изключване на дейността в училищни 
условия, поради „липса на инструменти“. Свиренето на детски музикални ин-
струменти е дейност с подчертано атрактивен характер, близка до детската 
игра, която по най-непосредствен начин увлича децата към активно включ-
ване в музикалната дейност. Отсъствието на инструменти може да се компен-
сира с използване на звукоподражателни елементи от работата върху звукови 
картини, както и и с други средства за съпровод: пляскане с ръце, почукване 
с юмрук, потропване, удар на химикал в чин или на два химикала един в друг, 
щракане с пръсти. При това авторският колектив на учебните пособия по му-
зика за 1. клас – Г Калоферова, В. Сотирова и Р. Драганова, предлага достъпни 
варианти за изработване на детски музикални инструменти.

Музикално-двигателното възпроизвеждане е дейност, която намира 
широко приложение в музикалната практика в детската градина, но в учи-
лищни условия има ограничено присъствие. В процеса на усвояване на му-
зикални игри и танци в ДГ наблюдаваме ситуации, в които студентите пред-
ставят новия танц, без да са осигурили възможност за прослушване и ана-
лиз на неговата музика. Създаването на интерес към музикалното звучене, 
опознаването нахарактера, на особеностите на музикалното изграждане и 
специфичност в развитието на музикално-изразните средства в творбата са 
важни предпоставки, които съдействат за осъзнаване от страна на децата на 
характера, вида, изразителността и последователността на движенията, из-
граждащи този танц. Спазването на прецизен методически подход в процеса 
на усвояване на танца, постепенно довежда до етап на самостоятелно изпъл-
нение от децата – без ежеминутен показ, непрестанни словесни указания, 
безконечни повторения на отделни елементи или на целия танц. В началното 
училище, въпреки липсата на условия и достатъчно пространство в класните 
стаи, като оптимален вариант считаме този, при който музикалните игри и 
танци се изпълняват от редуващи се групи ученици. Подчертано възпитате-
лен ефект има и изпълнението на усвояваните български народни песни в 
ансамблово изпълнение – с участие на певци, инструменталисти и танцьори.

По отношение на музикално-творческата дейност е необходимо да под-
чертаем, че поставяните творчески задачи в ситуациите/уроците по музика 
имат за цел да стимулират музикалното въображение и креативността на де-
цата/учениците, без да се очакват професионални резултати. В този смисъл 
студентите следва да разгръщат музикално-творческата активност на децата/
учениците във всички форми на музикалната дейност, като не се огранича-
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ват единствено в рамките на съчиняването на песни и мелодии. Практиката 
и традициите на музикалното образование в ДГ и НУ предоставят богат ар-
сенал от средства, форми и прийоми на работа, насочени към активизира-
не на музикално-творческото участие на децата/учениците – разиграване на 
куклени етюди, драматизиране на музика, театрализиране на песни, избор на 
подходящи музикални инструменти и звукоизобразителни средства при съ-
чиняване на съпровод и звукови картини, импровизиране на танцови стъпки 
и движения при слушане, пеене, движения с музика и др. От друга страна, 
преди всичко в работата в начален етап стои проблемът за приоритетното 
присъствие на една форма на съчиняване на музика и пренебрегването на 
други възможни варианти. Дори и при използването на най-предпочитания 
вид творчество – съчиняване на мелодия върху текст, се допускат нецелесъо-
бразни решения. Непълноценното осмисляне на поетичния текст ограничава 
музикалното въображение на учениците. Многократното повтаряне на един 
и същи творчески опит от различни ученици се оказва лишено от смисъл. В 
подобни случаи предлагаме на студента да импулсира творческото мислене 
на учениците като представи нов вариант за начало на съчиняваната мелодия 
или подскаже броене в различен метрум, в зависимост от особеностите на 
текста. Насочваме студентите и към необходимостта от даване на стимули-
раща оценка за всеки творчески опит, ориентирана към определяне на съот-
ветствие между характера на стиховете и характера на съчинената мелодия, 
оригиналност на съчинения вариант, собствено творчество и др.

В процеса на практическата реализация на различните форми на му-
зикална дейност се разгръща развитието на музикалните способности на 
децата/учениците. И тук, в работата на студентите наблюдаваме еднотипни 
подходи и средства, шаблонно прилагани към усвояваните произведения, с 
което се работи по посока непълноценно музикално развитие на децата/уче-
ниците. Ако след всяка проведена организационна форма, както и при ней-
ното предварително планиране, студентът даде отговор доколко този урок 
или ситуация е поредното стъпало в развитието на музикалните способности 
на учениците/децата, то смисълът на музикално-възпитателната дейност ще 
бъде с подчертано положителна насоченост.

Нашите наблюдения във връзка с планирането и структурирането на 
ситуациите/уроците по музика констатират ориентиране на студентите към 
традиционен тип методическа структура. Липсва цялостност в изграждането 
на ситуацията или урока, а образователните, възпитателните и развиващи-
те цели се поставят стереотипно, понякога без връзка с планираното урочно 
съдържание. В недостатъчна степен се отчитат и специфичните характерис-
тики на музикално-възпитателния процес, които го отличават от формите на 
педагогическо взаимодействие по другите образователни направления. На-
личието на различни форми на музикална дейност, всяка от които изисква 
използване на своеобразни методи и похвати и включването на музикален 
материал с различна степен на усвояемост, предполага изграждане на гъвка-
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ва методическа структура с взаимно преливащи и допълващи се дейности 
и действия. Тяхното вариативно, творческо съчетаване трябва да стимулира 
познавателната активност на децата/учениците и да носи радост от общува-
нето с музикалното изкуство.

Не без значение е и техническата страна на организацията на ситуа-
цията/урока по музика по отношение на точното разпределение на учебното 
време. Не рядко студентите „претупват“ хода на музикалното занимание, не 
завършват започнатите дейности или изцяло ги пропускат, като приключват 
5–10 минути преди края на учебния час. Неуплътняването на урока, както 
и задържането на децата/учениците след изтичане на учебното време, нямат 
полезен ефект. Преодоляването на подобен негативен елемент може да бъде 
в значителна степен превъзмогнато, ако в осъществяваната предварителна 
подготовка студентът разиграе въображаемия урок ихронометриравремето 
на провеждане на всеки негов компонент.

Без да имаме претенции, че сме успели да разкрием многообразието от 
проблеми на професионално-практическата подготовка на студентите при 
реализация на музикалнообразователен процес в ДГ и НУ, считаме, че пос-
тигането на високо качество на педагогическата дейност е резултат от един-
ството на формираната у тях научна и практическа подготовка. Ако научни-
те знания са системно придобивани, то педагогическата практика позволя-
ва творческо претворяване на програмите за музикално възпитание в ДГ и 
НУ и по-голяма свобода на ползваните дидактически и методически модели. 
Според нашето виждане, в обучението на бъдещите учители е необходимо да 
се осъществява по-голям синхрон и взаимодействие между дисциплините, 
осигуряващи тяхната общотеоретична, психолого-педагогическа и прилож-
но-технологична подготовка. От съществено значение е и стимулирането на 
самостоятелната познавателна активност на студентите чрез различни фор-
ми и средства и поставянето на педагогическата дейност в центъра на прак-
тическото обучение. Тогава педагогическата практика и професионално-пе-
дагогическата подготовка на студентите ще се осмислят от обучаемите като 
условия за разгръщане на тяхната професионална компетентност и предпос-
тавка за успешна реализация в ДГ и НУ.
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ПОДХОДИ, ПРИОБЩАВАЩИ ДЕЦА СЪС 
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Мари А. Мануелян

INCLUSIVE APPROACHES FOR CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Mari A. Manuelyan

ABSTRACT: Inclusive education is a process which attempts to remove all forms of iso-
lation of children from the educational system and to help them feel part of the commu-
nity. This can be achieved by adapting the study environment to the needs of each child, 
individual approach for each child, flexibility and diversity of the study curriculum and 
cooperating with professionals.

KEYWORDS: Inclusive education, children with special educational needs, socialisa-
tion, resource teachers.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

През последните години държавните институции и неправителствени 
организации създават благоприятна среда за обучение на деца със специални 
образователни потребности в общообразователното училище. Според Све-
товната здравна организация децата със специални образователни потребно-
сти са около 10 % от всички деца. Най-често те са с обучителни затруднения, 
които забавят хода на социализацията им. Основен подход в работата с тях е 
социалната подкрепа с цел преодоляване на изолацията им.

В България по данни на Министерството на образованието и наука-
та около 15 000 деца и ученици със специални образователни потребности 
(СОП) се интегрират с помощта на 1200 ресурсни учители. Почти 10 години 
учениците със специални потребности присъстват в класните стаи на бъл-
гарското училище [2].

Изминат е много труден път, по който хуманизмът и толерантността 
многократно са се сблъскввали с унизително съжаление, отхвърляне, изола-
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ция от обществото и неприемане на различията. До началото на 20. век деца-
та с увреждания са се считали за необучаеми. Съвременното схващане е, че 
всички деца, независимо от особеностите в тяхното развитие и специфични-
те им трудности, могат да се обучават. За всички, включително и децата със 
специални образователни потребности, е необходимо да се полагат грижи 
с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес и социалния 
свят като цяло. Правата на децата с увреждания или както се наричат по офи-
циалната дефиниция в нормативните документи на МОН – деца със специал-
ни образователни потребности (СОП) са уредени в Закона за народната про-
света от 2002 г., както и в Наредба № 1 от 2009 г. и Закона за предучилищното 
и училищно образование от 2015 г.

Според К. Макинтайър и П. Депонио „специфични образователни труд-
ности“ е събирателен термин, който насочва към това, че децата проявяват не-
съответствия в различните способности за учене и демонстрират зони на голя-
ма компетентност паралелно със сфери, в които изпитват големи трудности [3].

Дете със специални образователни потребности е синоним на широко 
използвания в англоезичната педагогическа литература термин „children with 
special educational needs“. Днес в България най-често се употребява терминът 
деца със специални образователни потребности, с който се поставя акцент 
върху педагогическите потребности на детето и необходимостта от социално 
взаимодействие и приобщаване в процеса на обучение.

В Правилника за прилагане на Закона за Народната просвета, Допъл-
нителни разпоредби, ал. 3.2. - ДВ, бр. 43 от 2014 г. се казва: „деца и учени-
ци със специални образователни потребности са деца и ученици с образо-
вателни потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, 
физически увреждания, множество увреждания, умствена изостаналост, ко-
муникативни нарушения, специфични нарушения на способността за учене 
(дислексия, дисграфия, дискалкулия), разстройства от аутистичния спектър, 
емоционални и поведенчески разстройства“.

Изследване, проведено през 2014 г. от социологическата агенция Глобал 
Метрикс по поръчка на Центъра за приобщаващо обучение сред родители на 
деца със специални образователни потребности, показва, че основен източ-
ник на подкрепа за тях е училището. Те разчитат почти изцяло на работата 
на ресурсния учител и много малък процент на децата ползват услугите на 
специалисти, извън училището. Следователно важен принцип е създаването 
на благоприятна среда в училище за обучение на децата с различни уврежда-
ния – ментални, сензорни и физически. Целта е достъпно и качествено обра-
зование и приобщаване на всички деца.

Приобщаващото образование е процес, който се стреми да премахне 
всички форми на изключване на децата от образователната система. Това се 
постига чрез адаптиране на учебната среда към потребностите на всяко дете, 
индивидуален подход, гъвкавост и вариативност на учебното съдържание и 
екипна работа на специалистите в училище.

Подходи, приобщаващи деца със специални образователни потребности
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Работещите с деца със СОП изпълняват своите функции, като се ръ-

ководят от основните ценности и принципи, а именно че детството е изклю-
чително важен период от живота на човека. Семейството е негова естествена 
среда и всяко дете притежава неповторима уникална стойност. Първостепен-
на задача е да се помогне на семейството при отглеждането и възпитанието 
на децата, чрез осигуряване на равни възможности за достъп до адекватни 
грижи и образование.

Всяко дете, включително и детето с увреждане, има право на закрила за 
нормалното му физическо, умствено и социално развитие и равен достъп до 
качествено образование и приобщаване. Работещите с деца трябва да прите-
жават определени личностни, морални и социални качества.

Въпреки положителните промените в образователната ни система, из-
следване, което проучва нагласите на 6200 българи, показва, че 65 % от за-
питаните не желаят в детската градина или класа на децата им да учат деца 
с ментални увреждания (изследване на „Джи Кънсалтинг“– по поръчка на 
Държавната агенция за закрила на детето). Така децата с увреждания са в го-
ляма степен изключени от възможностите за качествено образование поради 
предразсъдъци и неразбиране от обществото.

В духа на приобщаващите подходи в образованието се утвърждават 
някои основни приоритети: достъпност, индивидуалност, диференциация, 
иновативност и др. В този смисъл се смята, че всички ученици трябва да се 
обучават по съществуващия учебен план, но и че е нужна подкрепа, за да се 
отговори на различните им потребности. Погрешно е в някои училища на 
приобщаването да се гледа само като на присъствие на децата със СОП в ма-
совите училища, с други думи само на хартия.

Приобщаващото образование е модел и подход за приспособяване и 
организиране на училищната среда към детето, а не обратното. Философията 
му е, че извън чистото пространствено смесване на децата, те да учат заедно 
с връстниците си и да получават качествено образование. Затруднения в уче-
нето на детето се появяват, когато то среща бариера, която не може да прес-
кочи с наличните знания. Следователно приобщаващото или подкрепящо 
обучение съобразно индивидуалността на всяко дете, на разнообразието 
на неговите потребности включва всички необходими ресурси за премах-
ване на пречките за обучение и социализация.

Целта на приобщаването е всяко дете да учи успешно и към него да 
се отнасят с уважение. В центъра на приобщаващото обучение стои детето, 
неговото обучение и развитие. Другите компоненти са учителите и техният-
преподавателски подход и не на последно място семейството. Семейството е 
първото социално обкръжение на личността. Ролята му е първостепенна и 
специфична и не може да бъде изпълнявана от нито една институция.

Наложителни са промени в училищното приобщаване на деца със 
СОП, базирани на Закона за предучилищно и училищно образование от 
2015 г. В него са изведени няколко основни момента.

Мари А. Мануелян
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Образованието като процес включва обучение, възпитание и социали-

зация на децата. В документите е посочено, че децата с увреждания могат да 
бъдат записани в детска градина и училище по същия начин, по който и оста-
налите деца. Обучението на деца със СОП в училище трябва да бъде съчетано 
с индивидуална грижа за тях. Това означава съчетаване на здравните грижи с 
образователните. Важно място е отделено на социализацията и допълнител-
ната подкрепа за личностно развитие. Дава се приоритет на приобщаването 
в образователната система на всички деца и ученици, независимо от техните 
потребности. Институциите, в системата на предучилищното и училищното 
образование, са детските градини, училищата и центровете за личностно раз-
витие и специализираните заведения.

Раждането в едно семейство на дете със СОП е голямо предизвикател-
ство за неговите родители. Те трудно успяват да намерят подкрепа в обще-
ството, тъй като не са подготвени за „различните деца“, а и обществото не е 
подготвено да ги приема. Помощта от специалисти – ресурсен учител, лого-
пед, психолог, рехабилитатар, социален педагог е от голямо значение за тях. 
Екипната работа трябва да е насочена от една страна към детето със СОП– 
индивидуална грижа и от друга страна – насочена към родителите, с оглед 
включването им в интеграцията. Те трябва съвместо със специалистите да се 
включат в адаптирани програми за обучение.

Въз основа на училищния учебен план се изработва индивидуален уче-
бен план за учениците със специални образователни потребности. Индиви-
дуалният учебен план може да съдържа само част от учебните предмети в 
типовия учебен план. За обучението по всеки предмет от индивидуалния уче-
бен план екипът от специалисти за подкрепа на личностното развитие разра-
ботва индивидуално учебна програма, която се утвърждава от директора на 
училището. Тя е съобразена с рамковите изисквания, определени с държав-
ния образователен стандарт за приобщаващо обучение. В закона е определе-
на основна и допълнителна подкрепа на ученика.

Специалните училища остават само за обучение и подкрепа на учени-
ци със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение. От тази 
формулировка става ясно, че помощните училища са разграничени от специ-
алните [1].

По реда на новия закон за предучилищното и училищно образование от 
2015 г. на мястото на помощните училища се създават центрове за специална 
образователна подготовка, за личностно развитие, в които ще се предоставят 
услуги за приобщаване и социална адаптация на деца и ученици със СОП, в 
случаите когато ресурсите на детските градини и училищата не достигат: 

– Диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична ра-
бота с деца и ученици; 

– Педагогическа и психологическа подкрепа; 
– Ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образова-

телни потребности; 

Подходи, приобщаващи деца със специални образователни потребности
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– Социална работа, педагогическа и психологическа подкрепа на деца 

и ученици, както и на семействата им за задържане на ученика/дето-
то в училище [2].

Приобщаващото образование осигурява отворена подкрепяща среда 
за всички деца, така че да се чувстват ценени, подкрепяни и успешни. Това 
е образование, което се грижи за обучението и социализацията на всички, 
независимо от техните възможности, интереси, таланти и гарантира тяхната 
бъдеща реализация.
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УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СКОРОСТНО-СИЛОВАТА 
ПОДГОТОВКА НА 10-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ  

СЪС СРЕДСТВАТА НА МОДУЛ „ИГРИ“

Мартин Стефанов Базелков

IMPROVEMENT OF SPEED-STRENGTH PREPARATION 
OF 10-YEAR OLD STUDENTS BY MEANS  

OF THE MODULE „GAMES“

Martin Stefanov Bazelkov

ABSTRACT: We applied an innovative methodology for module „Games“ to influence 
the physical properties of the students. We have used a test battery of 5 indicators of 
physical capacity. We studied 70 children at the age of10 years.

KEYWORDS: physical qualities, movable games, pedagogical Surveillance, physical ed-
ucation.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Физическото възпитание е една от основните съставни части на възпи-
танието в нашето общество. Основната цел, поставена пред образователна-
та система – многостранното развитие и високоефективната реализация на 
младежта, може да бъде постигната само ако в достатъчна степен се използват 
възможностите на физическото възпитание и спорт като цяло.

Доброто здраве, богатата двигателна култура и физическата дееспособ-
ност са основа за успешната учебна дейност. В настоящия момент в начално-
то училище нараства обемът на учебната работа в областта на сензорното и 
умственото развитие на децата. Още в първи клас се наблюдава диспропор-
ция между умственото натоварване, което детето получава в училище и във 
всекидневния живот, и нуждите му от активна двигателна дейност.

Вследствие на това се налага прилагането на иновативни методики и 
модели за постигането на държавните стандарти по дисциплината физическо 
възпитание и спорт в начален етап на основна образователна степен. Най-
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големи резерви в това отношение могат да се открият в основните ядра на 
обучение по и в частност в ядро „Спортни игри“.

В началния етап основното съдържание на ядрото са подвижните и 
спортно-подготовителните игри. Те са незаменимо, универсално средство за 
стимулиране на двигателната активност на подрастващите.

Според М. Петкова и М. Алексиева, при подвижните и спортно-подгот-
вителните игри намират място почти всички основни естествено-приложни 
двигателни действия. Именно този комплексен характер на въздействието, 
което оказват игрите върху организма, осигурява в голяма степен многос-
транността и хармоничността в двигателното усъвършенстване на учениците 
по време на заниманията по физическо възпитание и спорт[3].

Интерес за спортно-педагогическата теория и практика представлява 
опитът да се създаде една сравнително по-обща класификация на игрите във 
физическото възпитание, която да обхваща възможно най-пълно многообра-
зието от форми на реализация на игровата дейност.

Съществуват голям брой класификации, като за тяхното разработване 
авторите са имали различни отправни точки. Веднага следва да уточним, че 
никой не претендира за изчерпателност, но от позициите за комплексна оцен-
ка си позволяваме да изтъкнем разработката на Н. Йорданова „Подвижни и 
спортно подготвителни игри“, където откриваме калейдоскопично анализи-
ране на съществуващите класификации [2].

Целта на изследването е да се проследи въздействието на иновативна 
методика в модул „Игри“ върху скоростно-силовите качества на 10-годишни-
те ученици.

За реализиране на целта си поставихме следните задачи: 
1. Да се направи литературен обзор на достъпните източници.
2. Да се проследи физическата дееспособност на учениците от контрол-

ната и експерименталната група в началото и в края на спортно-педа-
гогическия експеримент.

3. Да се анализират резултатите от изследването, чрез използване на мате-
матико-статистически методи и формулиране на изводи и препоръки.

Методиката на изследване включва: литературен анализ и синтез, педа-
гогическо наблюдение, тестова батерия за измерване на основните двигател-
ни качества, математико-статистически методи за обработка на данни.

Изследвани бяха 70 деца на възраст 10 години от две училища в гр. Се-
влиево. Учениците разделихме основно в две групи: експериментална група 
(ЕГ) – 35 ученици от I ОУ „Кирил и Методий“ и контролна група (КГ) – 35 
ученици от II ОУ „Стефан Пешев“. Експерименталната група работи по раз-
работен модул „Игри“, включващ в себе си различни подвижни игри за разви-
ване на качеството бързина, а контролната група работи един път седмично 
по стандартната учебна програма по физическо възпитание и спорт. И в двете 
изследвани групи тестовете се измериха два пъти през учебната година: ноем-
ври 2014 г. и май 2015 г.

Мартин Стефанов Базелков
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Статистически параметри, характеризиращи физическата 

дееспособност на учениците от ЕГ и КГ в началото на експеримента 
Таблица 1 

Показатели Групи X S V
№ Наименование
1 Скок на дължина от място с 2 крака (см) ЕГ 121,73 13,89 11,41

КГ 120,87 22,94 18,98
2 Хвърляне на плътна топка (м) ЕГ 4,98 0,73 14,66

КГ 4,87 1,23 25,26
3 50м. гладко бягане ЕГ 10,40 0,73 7,02

КГ 10,44 1,14 10,92
4 20м спринтово бягане ЕГ 4,3 0,35 8,23

КГ 4,68 0,32 6,84
5 Тилен лег до седеж (бр./с.) ЕГ 15,2 1,62 10,65

КГ 18,2 3,33 18,30

Статистически параметри, характеризиращи физическата 
дееспособност на учениците от ЕГ и КГ в края на експеримент 

Таблица 2
Показатели Групи X S V

№ Наименование
1 Скок на дължина от място с 2 крака (см) ЕГ 133,46 21,29 15,95

КГ 127,88 22,56 17,64
2 Хвърляне на плътна топка (м) ЕГ 6,02 1,07 17,77

КГ 5,14 1,14 22,18
3 50м гладко бягане ЕГ 9,28 0,86 9,27

КГ 9,88 0,86 8,70
4 20м спринтово бягане ЕГ 4,07 0,23 5,65

КГ 4,48 0,50 11,23
5 Тилен лег до седеж (бр./сек) ЕГ 17,6 2,67 15,17

КГ 20,1 2,28 13,58

Взривната сила на долните крайници установихме с теста „скок на дъл-
жина от място с два крака“. Получените резултати могат да се проследят в 
таблица №3.

Експерименталната група е подобрила значително взривната си сила, 
за което съдим по средните стойности на показателя след прекратяване на 
експеримента. Прирастът (d) на средните стойности за ЕГ е d=11,73 cm, а за 
КГ е d=7,01 cm и е подкрепен с необходимата висока достоверност Pt>99% 
(табл. №3).

Усъвършенстване на скоростно-силовата подготовка на 10-годишни ученици ...
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Показани разлики и процент на прираст – скок на дължина 

Таблица 3 
Тест Изследване Група X S V D T Pt
Скок дъл-
жина от 
място с 
два крака

I ЕГ 121,73 13,89 11,41 11,73 5,04 99,9%
II ЕГ 133,46 21,29 15,95
I КГ 120,87 22,94 18,9 7,01 2,58 99%
II КГ 127,88 22,56 17,64

Отчетените средните постижения в края на експеримента показват, че 
взривната сила на долни крайници е по-добре развита за разглеждания период 
чрез експерименталния модел, отколкото чрез стандартния, по който са рабо-
тили учениците от контролната група. Стойностите на коефициента на вари-
ация V се движат между 11,41% и 15,95% при ЕГ и между 18,98% и 17,64% при 
КГ (табл. № 3). Следователно и двете изследвани съвкупности са приемливо 
еднородни (хомогенни) по отношение взривната сила на долните крайници.

Взривната сила на горни крайници се изследва посредством теста 
„хвърляне на плътна топка 1 kg“. След приключване на експеримента сред-
ната стойност на този показател за ЕГ нараства с 1,04 cm, при КГ d = 0,27 
cm. Прирастът при ЕГ е подкрепен с висока статистическа достоверност – 
Pt>99%. Въпреки, че и КГ е увеличила средната си стойност по този показател, 
прирастът е по-голям при експерименталната група (табл. №4).

Показани разлики и процент на прираст – хвърляне на плътна топка 1кг
Таблица 4

Тест Изследване Група X S V d T Pt
Хвърляне 
на плътна 
топка

I ЕГ 4,98 0,73 14,66 1,04 6,88 99,9%
II ЕГ 6,02 1,07 17,77
I КГ 4,87 1,23 25,26 0,27 1,73 91,64%
II КГ 5,14 1,14 22,18

След приключване на експерименталното въздействие се запазва при-
емливата еднородност на изследваните групи по този показател, характери-
зиращ скоростно-силовите качества на учениците.

За по-голяма достоверност и убедителност при динамиката на развитие 
на бързината използвахме теста „50 m гладко бягане“ (табл. №5). Преди въз-
действието не се наблюдава съществена разлика между средните стойности 
на експерименталната и контролната група.

Показани разлики и процент на прираст – 50 m гладко бягане 
Таблица 5

Тест Изследване Група X S V d T Pt
50м. гладко 
бягане
(сек.)

I ЕГ 10,40 0,73 7,02 1,12 9,24 99,9%
II ЕГ 9,28 0,86 9,27
I КГ 10,44 1,14 10,92 0,56 3,99 99,9%
II КГ 9,88 0,86 8,70

Мартин Стефанов Базелков
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Съдейки по коефициента на вариация V, чиито стойности се движат от 

7,02% до 10,92% преди експеримента, изследваните групи са приблизително 
еднородни по отношение на този показател. След прекратяване на експери-
менталното въздействие наблюдаваме съществен прираст в средните стойно-
сти, както при експерименталната, така и при контролната група. Прирастът 
при ЕГ е d= -1,12 s, а при КГ d= -0,56 s. Това се потвърждава и от емпиричните 
стойности на t-критерия на Стюдент за зависими извадки Pt>99% (табл. №6, )

След приключване на експерименталното въздействие се запазва при-
емливата еднородност на изследваните групи. Може да се твърди, че получе-
ните по-добри резултати в експерименталната група се дължат на приложе-
ния от нас модел на обучение. Прилагането на подвижните игри „Врабци и 
врани“, „Бягане по-номера“, „Столици“ и др. са довели до тези положителни 
прирасти.

За установяване нивото на скоростното бягане на учениците от начален 
етап на основна образователна степен приложихме теста – „20 m спринтово 
бягане“ (таблица №6).

В началото на експеримента наблюдаваме еднородност по отношение 
коефициента на вариация и при двете изследвани групи.

Показани разлики и процент на прираст – 20 m спринтово бягане 
Таблица 6

Тест Изследване Група X S V d T Pt
20м 
спринтово 
бягане
(сек)

I ЕГ 4,30 0,35 8,23 0,23 4,55 99,9%
II ЕГ 4,07 0,23 5,65
I КГ 4,68 0,32 6,84 0,20 3,90 99,9%
II КГ 4,48 0,50 11,23

Значително намаляване на средната стойност на постижението на-
блюдаваме и при двете групи в края на експеримента. Прирастът на експе-
рименталната група d=-0,23, t=4,55 е подкрепен с висока статистическа дос-
товерност – Pt>99%. След прекратяване на експерименталното въздействие 
групите запазват приемливо еднородността си по отношение на този пока-
зател, което се потвърждава от стойностите на коефициентите на вариация 
(табл. №6).

Това ни дава основание да приемем, че постигнатите по-добри резулта-
ти са следствие на приложения от нас модел.

Тестът „тилен лег–седеж“ е информативен за състоянието на качество-
то сила. Наблюдаваните извадки показват приемлива еднородност по отно-
шение коефициента на вариация преди експеримента (табл. №7).

Усъвършенстване на скоростно-силовата подготовка на 10-годишни ученици ...
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Показани разлики и процент на прираст – тилен лег-седеж 

Таблица 7
Тест Изследване Група X S V D T Pt
Тилен лег-
седеж
(бр/сек)

I ЕГ 15,20 1,62 10,65 2,4 5,60 99,9%
II ЕГ 17,60 2,67 15,17
I КГ 18,20 3,33 18,30 1,9 4,80 99,9%
II КГ 20,10 2,28 13,58

Значително повишените средни стойности на показателя, говорят за 
сполучлив подбор на средства и методи за въздействие в експерименталната 
група по отношение на развитието на силата.

От таблица №7 виждаме, че експерименталната група е увеличила сред-
ната си стойност за показателя „тилен лег-седеж“ от 15,20 бр. на 17,60 бр., а 
контролната група от 18,20 бр. на 20,10 бр. Прирастът при ЕГ е от 2,4 бр., а 
при КГ е от 1,9 бр. и се потвърждава със статистическа достоверност Pt>99%. 
Можем да твърдим, че в края на експеримента групите остават еднородни по 
този показател.

Изводи: 
1. Литературният преглед ни позволи да обобщим, че подвижните и 

спортно-подготвителните игри предоставят богати възможности за ком-
плексно психо-моторно развитие и усъвършенстване на учениците. Игровата 
дейност със своите компоненти предизвиква силни емоции и е предпочитана 
не само в уроците по физическо възпитание и спорт, но и в разнообразните 
извънкласни и извънучилищни занимания.

2. Резултатите от направените изследвания показват, че игрите допри-
насят за интензивно развитие на физическите качества, които са от съществе-
но значение за оптимизиране на двигателната дейност на учениците.

3. Анализът на резултатите от експеримента потвърди хипотезата за 
взаимовръзката между игрите в модулното обучение по физическо възпита-
ние и спорт и подобряване нивото на скоростно-силовите качества при уче-
ниците от начален етап на основната образователна степен.  

References
1.  Davidova, T., M. Gardeva, M. Aleksieva. Podvizhni i sportnopodgotvitelni igri 

(Movable preparatory games and sports), VelikoTarnovo, V: „Boyka“, 2005.
2.  Yordanova, N. Podvizhni i sportnopodgotvitelni igri (Movable preparatory games 

and sports), UI – Shumen, 2002, 112 s.
3.  Petkova, M. Aktsenti v modulnoto obuchenie – igri i badminton, (monografia) (Highlights 

modular training – games and badminton), izd. Faber, Veliko Tarnovo, 2014.
4.  Popov, I. Sistema za kontrol i otsenka na fizicheskata deesposobnost (Supervisory 

Control And evaluation of physical fitness) S., 1985.
5.  Rachev, K., V. Margaritov. Dvigatelni kachestva v nachalnata uchilishtna vazrast 

(Motor qualities in primary school age) S., 1994.

Мартин Стефанов Базелков



215

ДЖОН КЕЙДЖ ИЛИ КАК АНТИЧНАТА КИТАЙСКА 
易经 „КНИГА НА ПРОМЕНИТЕ“ ПРОМЕНЯ ИЗЦЯЛО 

МУЗИКАТА НА XX ВЕК

Меглена Ж. Апостолова

JOHN CAGE OR HOW THE ANCIENT 易经 „I CHING. 
THE BOOK OF CHANGES“ TOTALY CHANGED THE 

MUSIC OF XX-TH CENTURY

Meglena Zh. Apostolova

ABSTRACT: In the XX-th century, Music developed a lot of styles and invented dif-
ferent compositional techniques, never seen before. Artists had opportunities to travel 
around the world and to learn a lot about foreign cultures and philosophies. This article 
is about the story of how the ancient Chinese philosophy 易经 „I CHING. THE BOOK 
OF CHANGES“ influenced the art of music and changed it forever by inserting chance 
and indeterminacy into music compositions. John Cage was the musician responsible 
for that incredible change in the art of Music by composing his piano pieces „Music of 
changes“ in which he used the chance principles of 易经.

KEYWORDS: XX-th century Music, aleatoric music, music composition, chance in mu-
sic, indeterminacy in music.
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 Артур Онегер

Изкуството на ХХ век създава и развива различни стилове, каквито ни-
кое друго време не познава. Изграждат се нови разбирания за ролята и целта 
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на изкуството, изобретяват се нови изразни средства и се създава нова есте-
тика, която става база на новите творби.

Според отношението към традицията се появяват различни стило-
ви течения като неокласицизмът, неоромантизмът, неомодализмът, неона-
ционализмът и други. ХХ век, с неподозираните открития във всички обла-
сти на човешкото знание, както и с несравнимия напредък на техниката, дава 
възможност на хората на изкуството за неограничени пътувания и запозна-
ването им с извъневропейски култури, философии и принципи.

Една от тези нови за европейските и американските творци но много 
стара като произход философия е древната китайска „Книга на промени-
те“ – с оригинално заглавие 易经 или „I CHING. THE BOOK OF CHANGES“. 
Taзи книга се счита за един от най-значимите паметници на китайската и све-
товната културна и философска мисъл. Нейните загадъчни и мистериозни 
символи и тълкувания се приемат за съдържащи тайните за разбирането на 
вселената. Разпостранено е мнението за влиянието на „Книгата на промени-
те“ (易经) върху конфуцианската, даоистката и будистката философия (http://
mychinesenow. com/idzin. html), но може би нейните принципи са се вплели 
най-силно в основите на даоизма.

Анжела Минкова говори за „трите основни принципа на даоист-
ката философия: дао или естественият ход на нещата, у уей или „без-
действеността“, т. е. флуидният характер на естественото, и дъ, онази при-
видно магическа мощ, с която се сдобиваме, когато следваме „пътя на водата“ 
и линията на най-малкото съпротивление“ (http://www. artangela. com/index. 
php?lng=bg&p=paladium&id=31).

„Книгата на промените“ (易经) наброява повече от 3000 години. Много 
философи са се старали да разгадаят нейните символи и съвети. Тя се счита 
за трактат за пътя към съвършенството и хармонизирането на човека с при-
родата и съдбата.

„Книгата на промените“ (易经) е също така и един от най-разпостране-
ните гадателски методи. Приема се, че тя показва и тълкува скритите движе-
ния на съдбата и вселената, че предвижда пътя на промените, които настъп-
ват в човешката личност и света.

В основата на концепцията на „Книгата на промените“ (易经) е залегна-
ло философското третиране на положителните и отрицателните енергии от 
китайската наука: Ян (положителното, мъжко начало) и Ин (отрицателното, 
женско начало). Предсказанието и тълкуванието се оформя чрез хвърляне 
на пръчици, зарове или монети. Три монети например се хвърлят шест пъти 
и резултатите оформят хексаграма. Таблица с възможните комбинации де-
шифрира хексаграмата и дава отговор и наставления за движението и раз-
витието на желанието или проблема, който е поставен от интересуващия се 
човек.

Меглена Ж. Апостолова
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Анжела Минкова говори за “трите основни принципа на даоистката философия: дао 
или естественият ход на нещата, у уей или „без-действеността", т. е. флуидният характер 
на естественото, и дъ, онази привидно магическа мощ, с която се сдобиваме, когато 
следваме „пътя на водата" и линията на най-малкото съпротивление” 
(http://www.artangela.com/index.php?lng=bg&p=paladium&id=31). 

„Книгата на промените” (易经) наброява повече от 3000 години. Много философи 
са се старали да разгадаят нейните символи и съвети. Тя се счита за трактат за пътя към 
съвършенството и хармонизирането на човека с природата и съдбата.  

„Книгата на промените” (易经) е също така и един от най-разпостранените 
гадателски методи. Приема се, че тя показва и тълкува скритите движения на съдбата и 
вселената, че предвижда пътя на промените, които настъпват в човешката личност и света. 

В основата на концепцията на „Книгата на промените” (易经) е залегнало 
философското третиране на положителните и отрицателните енергии от китайската наука: 
Ян (положителното, мъжко начало) и Ин (отрицателното, женско начало). Предсказанието 
и тълкуванието се оформя чрез хвърляне на пръчици, зарове или монети. Три монети 
например се хвърлят шест пъти и резултатите оформят хексаграма. Таблица с възможните 
комбинации дешифрира хексаграмата и дава отговор и наставления за движението и 
развитието на желанието или проблема, който е поставен от интересуващия се човек. 
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 „Книгата на промените” (易经) дава отражение и в развитието на изкуството на 
ХХ век, включително на музикалното изкуство. Това става благодарение на Джон Кейдж. 

Джон Милтън Кейдж (1912 – 1992) е една безкрайно интересна личност, достойна за  
адмирации; една емблематична фигура в музиката на ХХ век, която преобразява всички 

Илюстрация: 1. Таблица на тълкуванията от „Книгата на промените“ (易经)

„Книгата на промените“ (易经) дава отражение и в развитието на изку-
ството на ХХ век, включително на музикалното изкуство. Това става благода-
рение на Джон Кейдж.

Джон Милтън Кейдж (1912 – 1992) е една безкрайно интересна лич-
ност, достойна за адмирации; една емблематична фигура в музиката на ХХ 
век, която преобразява всички представи за музикалното изкуство, които 
предишното време е съградило в умовете ни и тотално променя пътя му.

Интереса на Джон Кейдж към китайската философия и запознаването 
му с „Книгата на промените“ (易经) се превръща във вдъхновение и идея за 
прилагането на принципите ѝ в музикалното творчество. Така се ражда „Му-
зика на промените“ за пиано. „През края на 40-те интересът на Кейдж към 
Азиатската философия го довежда до изучаването на Дзен и така до изку-
ството на не-намерението, идеята била реализирана чрез хвърляне на монети 
за избор на тонови височини, дължини и атаки“ (Latham, 2002, p. 195).

Следващият пример е началото на втората книга на „Музика на проме-
ните“ на Джон Кейдж, където музикалните параметри са били избрани чрез 
жребий: 

Джон Кейдж или как античната китайска 易经 „Книга на промените“ ...
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Илюстрация: 2. Кeйдж, „Музика на промените“ II, начало

Taka, следвайки античната китайска философия и „Книгата на проме-
ните“ (易经), на музикалния хоризонт на ХХ век се създава една нова компо-
зиционна техника – алеаториката.

Леонард Щайн определя алеаторната творба като композиция, „която 
използва елементи на „шанс и неопределеност“ (Stein, 1965, с. 21). Той опреде-
ля началото на 50-те години на ХХ век за времето на поява на първите съзна-
телно обмислени пиеси на музиката на шанса, композирани от Джон Кейдж и 
неговите привърженици (Stein, 1965, с. 21).

Наименованието на това композиционно-техническo средство идва от 
латински: 

Alea – означва зар, жребий.
„Това е музикален творчески подход, който включва eлемента на слу-

чайността, елемента на играта в творбите, както на етап композиране, така и 
на етап интерпретиране. Този подход на случайния избор придава на произ-
веденията абсолютна уникалност на звученето им при всяко отделно изпъл-
нение. Авторите „залагат“ много и на ефекта на творческата акция на интер-
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претатора в момента на изпълнение, на моментната импровизация и момент-
ното вдъхновение, на непосредствената идея, която се ражда на самата сцена, 
при живото изпълнение на техните творби“ (Апостолова, 2016, с. 81).

Джон Кейдж обича новото, неоткритото, неизползваното, уникалното 
и парадоксалното в живота и музиката. Известно е неговото изказване, че 
алеаторната музика е като да знаеш нищо, за нещо, което още не е станало 
(Лиса, Ценностни критерии в музиката, 1969).

На една от неговите публични лекции му задават въпрос относно какво 
точно представлява новата композиционна система и какво точно правят той 
и неговите съмишленици, на който той отговаря в стихотворна форма, която 
често обича да употребява в лекциите си: 

„Искате да знаете какво правим? …
Ние нарушаваме правилата, 
дори нашите правила.
И как го правим? 
Като оставяме много място 
за X количества“ (Cage, 1961, p. 196).
„Х количествата“, т. е. неизвестното, е онзи важен пункт в компози-

ционното творчество, на който се обръща специално внимание в авангардни-
те алеаторни творби. Джон Кейдж и неговите последователи смятат, че чрез 
новия метод, който им позволява да оставят свободно място за неизвестното, 
се създава музика, която е уникална, защото се променя при всяко изпъл-
нение на сцена. Незавършеността или отвореността на музикалните форми 
позволява това непрекъснато обновяване на музикалните творби, като ан-
гажира изпълнителите в творчески параметри, непривични за тях в предше-
стващата музика.

Това накратко е историята на създаването на алеаторичната компози-
ционна техника или историята как античната китайска „Книга на промените“ 
става вдъхновение за „Музика на промените“ на Джон Кейдж и променя из-
цяло музиката на XX век.

За да завършим поредицата от разсъждения относно влиянието на 
античната китайска философия върху музиката на ХХ век, бихме искали да 
обърнем внимание върху искреното изказване на композитора Джон Кейдж 
по този повод: 

„Аз, разбира се, вярвам, че това, което ние правим, е откриване на те-
ритория, че тази територия е неограничена и без качествена диференциация, 
но с множество различия, че нашата работа се промени от преценяване към 
информираност…Аз вярвам във всичко това…“ (Cage, 1961, pp. 203-204).

Джон Кейдж или как античната китайска 易经 „Книга на промените“ ...
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THE STENDHAL SYNDROME

Miloslava Rusinova Yankova

ABSTRACT: This text presents a phenomenon called The Stendhal syndrome or syn-
drome Florentine. The symptoms and objects of this syndrome are described. The rela-
tionship between this mental disorder and the Italian art shows. It is explained why this 
mental disorder is named after the French writer.

As a starting point for all aesthetic reflections the Stendhal conception of crystalliza-
tion and the theory of ‘‘lebeauideal’’(ideal beauty). The importance of a connection be-
tween romanticism and Italian paintings reflected in the works of great artists of the 
Renaissance is specified. Only a small part of their names can be found in his great 
novels „Red and Black“, „The Parma Monastery“ and „Lucien Leuven.“

KEYWORDS: Stendhal syndrome, conception of crystallization, ideal beauty, romanti-
cism as actuality, Italian paintings.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Творенията на изкуството играят важна роля в живота на човека. До-
косването с прекрасното предизвиква естетическо удоволствие и чувство на 
еуфория, помагана човек да се въодушеви и зареди с продуктивна енергия. 
Но понякога влиянието на шедьоврите на изкуството предизвиква странни, 
понякога неадекватни реакции. Така известният в психиатрическата наука 
синдром на Стендал се явява под формата на психосоматически изменения 
в организма на човека.

Големият френски писател Анри Бейл, повече известен като Стендал, 
притежава космополитна култура, а критическите му оценки са точни и за-
дълбочени. Той е ревностен поддръжник на романтизма чрез визията си за 
изкуството и най-вече чрез начина си на живот. Като изкуство, което търси 
във висока степен естетическото удоволствие в контекста на актуалността, за 
Стендал романтизмът държи сметка за дисконтинуитета.
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В своето програмно съчинение „Расин и Шекспир“ френският писате-

лопределя романтичното като актуалност, видяна в нова историческа траге-
дия. „Романтизмът е изкуството да се създават литературни творби, кои-
то при сегашното състояние на обичаите и вярванията на народите да им 
доставят колкото е възможно по-голямо удоволствие.“ [1, 340]. В този ред 
на мисли Х. Фридрих съвсем точно акцентира на „актуалността“  [2, 27] на 
Стендаловитетворби. От особена важност е своеобразнатавръзка между тази 
актуалност и италианската живопис, отразена в творбите на големите худож-
ници на Ренесанса. Само малка част от техните имена могат да се открият 
в големите му романи „Червено и черно“, „Пармският манастир“ и „Люсиен 
Льовен“.

Романтиката вече не се дефинира като епоха, а като модернизъм, започ-
ващ с Ренесанса и отворен към бъдещето. За Стендал много е важно да от-
крие вътрешно-историческите заместители на тези обвързващи инстанции и 
в това се крие уникалната амбивалентност на отношението му към италиан-
ската живопис. От една страна, то носи всички белези на емпатията, на субек-
тивното вживяване и въодушевление. От друга – тези почитани имена играят 
ролята на нормативни стойности, на инстанции, с които и в 20. век може да 
се измерва и оценява естетическото.

Френският писател иска да познае законите на изкуството, за давъз-
действа по-силно на своя читател чрез творбите си. Задача на съвременното 
му изкуство е да изразява вътрешния свят на човека. Той се стреми да свърже 
историята на изкуството с историята на обществото. Затова за Стендал всяко 
общество има свой идеал за красота. Красотатазависи от мнението, предста-
вата за нея е израз на това, което е полезно в практическия живот. Затова кра-
сивото не може да бъде абсолютно и неизменно за всички времена и всички 
общества. Главната цел на съвременния художник френският писател вижда 
в духовната красота и по този начин помага на тогавашните ценители на жи-
вописта да преоткрият изкуството на Рафаело и Кореджо.

Голяма част от живота си писателят живее в Италия, любовта към коя-
то наследява от майка си. Там се увлича по живописта и музиката и започва 
да изучва теорията на тези изкуства. Той е защитник на модерното изкуство, 
чието единствено предназначение е да доставя най-голямо удоволствие на 
съзерцаващия го и да подхранва емоционалните му въжделения.

В „История на италианската живопис“ писателят разглежда идеала за 
красота на модернизма като обвързан със страстите и чувствата. При Стен-
дал той има рефлексии към живописта, а най-съвършената му материализа-
ция са творбите на италианските майстори от 15, 16 и началото на 17 век. Те 
са майстори на палитрата, на цвета, на тъмнината, загатваща героизма, на 
светлосенките, за което са много ценени, особено Кореджо. В техниката чиа-
роскуро (контраст) има един свят на емоциите, една страстнагероика, мелан-
холично чувствена и сдържано нежна афектираност, каквато френският пи-
сателроматик обича. Тъй като тази страстност е артикулирана в християнски 
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теми, които му изглеждат плоски, обикновени и безнадеждни, тоизтъканият 
отстрасти Ренесанс се превръща в пространство на копнежа за Стендал. За-
това неговите герои съществуват едновременно с образите на Кореджо, Рени 
или Гуерчино.

Изходна точка за всички естетически рефлексии на Стендал еконцеп-
цията за кристализацията. Тя съдържа три белега. Те са: 

1. Процесът на кристализацията, е еуфоричен.
2. Кристализацията е метафора на въображението на художника, на 

естетиката на създаването. В същото време тя е метафора и на въоб-
ражението на читателя, на естетическата рецепция.

3. Метафората на кристализацията носи специфичната за естетикатана 
Стендалдвойственост. Естетическото никога не е цел в смисъла на 
изчистена от обожание страст. Художественото произведение остава 
обект на обожание. Тази формула деконструира опозицията между 
„съм“ и „изглежда“.

В критическо огледало на френския писател се оглежда действител-
ността, както изчерпателно се обяснява в един пасаж на „Червено и черно“. 
Романистът се чувства задължен към актуалното, но в същото време отказ-
ва да жертва заради него изкуството. Героините и героите на Стендал ста-
ват кристализационни ядра на имагинерното, техният героизъм изобличава 
липсата на страсти, а красотата им – грозотата на обществото по време на 
Реставрацията. Героите на Стендал осигуряват естетическите измерения, ес-
тетическия му идеал. Те олицетворяват онова, което при Стендал е идеалната 
красота, lebeauideal.

Италианската живопис експлицира идеална едновременност на съ-
ществуването в модерния, в „актуалния“ роман. Италианската ренесансова 
живопис е естетическият аргумент, подплътяващ актуалността. Героите му са 
контрапункт на не-героичното време, като в същото време са естетическата 
опора, крепяща действителността. Като естетическа постройка Стендалови-
ят роман възниква най-напред във въображението на читателите. Героите се 
асоциират с имена от естетическата нормативна система. Пред очите на чита-
телите оживяват физиономии като Рени, Пеладжи, Кореджо.

В един пасаж от „Червено и черно“ се казва, че когато е в семинарията 
в Безансонна Жюлиен Сорел, му коства големи усилия да си наложи физио-
номия, наподобяваща светците на Гуерчино. „Колко старания положи той, за 
да придобие този лик, изпълнен с ревностна и сляпа вяра, готова да приеме 
всичко и да претърпи всичко – лик, който се среща тъй често в италиански-
те манастири и за които Гуерчино в своите църковни картини.“ [3, 204]. А 
на гордата Матилда дьо Ла Мол и се струва, че Жюлиен е нещо като пророка 
на Микеланджело.

На Люсиен Льовен, от едноименния роман, при спомена за мадам 
Шастеле след излета до локала „Зеления ловец“, косата ѝ му изглежда по-раз-
кошна и неземна от образите на Рафаело или Карло Долчи. Героят от „Парм-
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ския манастир“ лейтенант Роб“ [4, 204]. ясравнява хубостта на маркиза дел 
Донгос тази наИродиада на Леонардо да Винчи. (Днес тя се приписва на Бер-
нардиноЛюини) Клелия Конти според писателя може да се сравни с гордите 
образи на Гуидо Рени, а според маркизата Паладжи трябвало да нарисува све-
ти Йоан в пустинята с очи като на Феранте Пала. А в едно писмо на Стендал 
[5, 574] до неговия критик Балзак се сравняваобразът на Сансеверинаи мо-
делите на Кореджо. „Херцогинята е взета от Кореджо (ще рече има същото 
въздействие върху душата ми както Кореджо).“ 

От примерите се вижда добре познатото отвращение на Стендал от 
подробните описания. Когато писателят рисува някой образ, особено лицето, 
вместо да дава детайлите, той просто казва, че Фабрицио прилича на светци-
те на Кореджо или че Клелия Конти е красива като образ на Рени.

Към края на „Пармския манастир“ Фабрицио и вече омъжената Клелия 
се наслаждават на три години неземно щастие в нощната тъмнина втайна ста-
ичка в палата Крешенци. Фабрицио знае добре как да се ориентира. Въпреки 
това Клелия уточнява „…елате на улица Сан Паоло, при вратичката, която 
носи номер 19“ [4, 483]. Стендал държи палатът да е на тази улица и номер, за-
щото в някогашния бенедиктински манастир Сан Паоло е работил Кореджо. 
Клелия и Фабрицио се срещат в нощната тъмнина на килията на Сан Паоло 
под фреските на Кореджо, в килията на Кореджо, който през 1518 г. работи 
там по поръчка на абатисата Джована Пиаченца [7].

Причинатаза световната слава на Стендале в това, че авторът с необи-
чайно проникновение разкрива основните, водещи черти на съвременността, 
раздиращите я противоречия, борещите се в нея сили, психологията на слож-
ното и безспокойно XIX столетие, всички тези особености на взаимоотноше-
нията между человека и обществото.

Анри-Мари Бейл, по-известен като Стендал, е първият, който заговор-
ва за необичайното въздействие на известните шедьоври от епохата на Въз-
раждането върху зрителите, известно като Синдрома на Стендал. В своята 
книга „Рим, Неапол и Флоренция“ той подробно описва личните усещания 
от посещенията на тези градове в 1817 г. – чувство за своята незначителност 
пред безсмъртните произведения на изкуството.

Синдромът на Стендал е особено психосоматично състояние, описано 
за първи път през 1817 г. от френския писател. Младият писател е поразен 
от богатото историческо и културно наследство на този град. Познавачът на 
изкуството Стендал като дълбоко и емоционално преживяваща личност оп-
исва своя казус по следния начин: „Аз бях в някакъв вид екстаз при мисълта, 
че аз съм във Флоренция, така близо до великите хора, гробовете на които 
аз видях. Погълнат от разглеждането на възвишената красота, аз достигнах 
точката на съприкосновение на своите чувства с небесните усещания. Всичко 
наоколо сякаш говореше с моята душа“[8].

Когатоза първи път посещава базиликата Санта Кроче (Светия Кръст), 
събора, където са погребани Макиавели, Микеланджело и Галилей, и която се 
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слави със знаменитите фрески на Джото – това го преизпълва с емоции. Той 
пише в своя дневник, издаден впоследствие под названието „Неапол и Фло-
ренция: пътешествие от Милано в Реджио“: „Когато излизах от църквата на 
Светия кръст, сърцето ми заби силно, за миг помислих, че изворът на живота е 
пресъхнал, вървях и усещах как всеки момент ще се свлека на земята.“ [8, 239]

Видяното прави на писателя толкова силно впечатление, че излизайки 
от църквата, той едва не губи съзнание. „Аз видях шедьоври на изкуството, 
породени от енергията на страстта – след което всичко стана безсмислено, 
малко, ограничено – така че когато вятърът на страстите спре да надува плат-
ната, които тласкат напред човешката душа, тогава тя става лишена от страс-
ти, а значи от пороци и добродетели“ [8, 239].

За да извади себе си от особеното психосоматично състояние, Стендал 
сяда на една от скамейките, стоящи на площада Санта-Кроче, и с възхищение 
препрочита стиховете на Фосколо, които носи в своятачанта. Той не забеляз-
ва техните недостатъци, защото му е нужен гласът на приятел, който споделя 
вълнението му [8, 239].

Знаменитият френски писател не е единствен в своите преживявания. 
Зафиксирани са немалко случаи, при които туристи, потресени от красотите 
на Флоренция, попадат в болница с признаци на странната болест с името 
„синдром на Стендал“.

След 160 години, през 1979 г. доктор Грациела Магерини, ръководител 
на психиатрическото отделение на флорентинската болница Санта Мария 
Новела, забелязва, че много туристи, посетили Флоренция, изпадат в паника 
и за няколко дни не могат да дойдат на себе си. Тя си спомня, че и Стендал 
е имал подобни симптоми и нарича това състояние „синдром на Стендал“. 
Разбира се френският писател не е първият човек, който е потресен от красо-
тата на Флоренция – люлката на Ренесанса, където всеки камък има история, 
всеки ъгъл – легенда. И преди и след Стендал Флоренция буквално докарва 
до лудост много туристи. И затова заболяването се нарича още „флорентин-
ски синдром“. Доктор Магерини работи със стотици туристи, при които се 
наблюдават симптомите от синдрома на Стендал по време на техните посе-
щения във Флоренция. Тя описва историята на млада туристка от Германия, 
която губи съзнание на стъпалата на базиликата. Разказва за млада амери-
канка, която само при един поглед на скулптурата на Давид, само за известно 
време се лишава от памет.  

В едноименната си книга тя експлицира определени закономерности на 
проявление на синдрома в зависимост от националната и полова принадлеж-
ност: 

– тъй като културата в азиатските страни и Северна Америка се от-
личава от европейската, хората, живеещи в тези територии, в много 
по-малка степен са подложени на флорентинския синдром; 

– населението на Италия има имунитет спрямо психическото раз-
стройство, защото е потопено в дадената култура от самото детство; 
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– най голяма вероятност да заболеят от синдрома имат самотни, санти-

ментални лица с висше образование (предимно религиозно, в сферата 
на културата, филологическо), предимно жени между 25 и 40 години.

Ако човек дълго време е таил мисълта за пътешествие с нетърпение, 
очаквайки срещата с шедьоврите на изкуството, също може да попадне под 
опасността на „флорентинския синдром“.

По мнението на доктор Магерини в групата на риска се намират впе-
чатлителни хора, образовани, разбиращи ценността на произведенията на 
изкуството и имащи силно развито и зле контролируемо въображение. Има 
случаи, когато човек, страдащ от синдрома на Стендал, да се пренесе мисле-
но на платното, ставайки участник в изобразения сюжет, абсолютно губейки 
връзка с реалността. Чести са случаите на загуба на съзнание, и даже опити 
да се унищожи картината. Границата между реалност и фантазия за такива 
хора се размива.

След многогодишни изследвания учените определят основните симп-
томи на флорентинското разстройство: световъртеж, учестени сърцебиене и 
пулс; замаяност; чувство, че не стига въздуха, тежко дишане; гадене; дереали-
зация; деперсонализация (често); халюцинации; делириум; еуфория; истерия 
(рядко); повишена тревожност; пристъпи на паника; агресия; загуба на съз-
нание; нарушена памет.

Често пристъпите започват при прекарване на определено време в мес-
тата, където има концентрация на голямо количество културни и художест-
вени забележителности като музеи, картинни галерии, изложби. Човек до-
толкова се потапяв света на изкуството, че сякаш попада вътре в картините, 
или започва да се чувства като велик скулптор от далечните времена. Пси-
хосоматическите изменения при синдрома на Стендал на началния стадий 
на пристъпа винаги се съпровождат с учестено сърцебиене, виене на свят и 
лека проява на дереализация. После поведението на всеки отделен човек носи 
индивидуален характер. Някои започват да пеят песни и да се вихрят в танц 
точно посред музея, а у някой възниква непреодолимо желание да разруши 
скулптура или друг паметник на културата. Като правило такова странно яв-
ление носи временен характер и изчезва в степента на отдалечаване на човек 
от провокиращата среда, в дадения случай – от музея, галерията и т. н.

Флорентинският синдром може да прояви като кратковременен прис-
тъп и продължителен синдром. При кратковременните пристъпи е достатъч-
но просто да се напусне помещението с исторически паметници (картини, 
скулптури). Състоянието на забрава обикновено преминава, когато човек 
вдъхне свеж въздух и смени мястото си на локация. Има случаи, когато прис-
тъпът преминава в афективно-шокова реакция с продължителен характер и 
изисква незабавна хоспитализация. Понякога в състояние на афект хората 
стават социално-опасни или могат да се самоубият.

Най-поддаващи се на флорентинския синдром са хора: 
– на възраст от 25 –35 г, предимно жени; 
– с високо ниво на интелект; 
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– с ярко въображение, чрезмерна емоционалност и впечатлителност; 
– с висока култура, религиозно образование; 
– мнителни, параноидни личности.
Не са изведени еднозначни причини за появата на синдрома на Стен-

дал, но съществуват някои научни предположения. Сред основните хипоте-
тични причини за възникването на даденото психическо разстройство могат 
да се отделят голямото струпване на паметници на културата, които са ше-
дьоври; впечатлителността и емотивността на туристите.

Процесът на съзерцание напроизведенията на изкуствотоетвърде опас-
но явление даже за психиката наздравиячовек. Хората със здравинервисъщо 
могат да изпитат слаб тремор. Апритежателитена по-тънко душевно състоя-
ниеса способнида припаднатведнага близо дошедьовър. Това е проявлението 
на дадения синдром.

Съществува мнение, че всяко платно на великите майстори може да пази 
в себе си аналог на 25 кадри. Както считат експертите, ако самите художници 
са творили в нервно разположение на духа, то през вековете тази настройка 
посредством подсъзнанието се насочва към силно чувствителния зрител.

Синдромът на Стендал е едно от тези „заболявания“, което се откри-
ва без страх и съжаление. Възможно е, той просто да се лекува с цинизъм и 
умора от шедьоврите. Предизвиква трепет и други сантименталнии реакции. 
Мнозинството от критериите на Стендал – страсти, пороци, добродетели –е 
неуместно и смешно да се използват в съвременната позитивистска визия. 
Модернизмът (и всичко след него) изисква неформална, но сдържена искре-
ност, твърдост на съжденията, основани не толкова на душевното възприя-
тие, колкото на философската система. Постмодернизмът е невъзможен без 
схематизма и хладната простота на оценката, в някои случаи – без търсене 
на социологически или политически подтекст, или просто шега. Тази игра 
предполага съвсем други думи. Всичко това не означава пълно игнориране 
на чувствата от художествената теория и практика, но да ги разголваш, има 
смисъл при някакво внимание.
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ПРОУЧВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КОНДИЦИЯ  
НА УЧЕНИЦИ ОТ 9. – 12. КЛАС

Надежда Г. Йорданова

STUDY ON PHYSICAL FITNESS OF STUDENTS  
FROM 9 – 12. GRADE

Nadezda G. Yordanova

ABSTRACT: a sport pedagogical experiment with students from 9 – 12. grades estab-
lishing their physical condition. It is carried out by testing six indicators: 50 m running, 
300/600 meters, smooth running, throwing a solid ball from standing position, getting 
up from a lying to occipital seat, jumping with two feet of space, dexterity and agility.

KEYWORDS: physical fitness, physical ability, students, physical education and sport.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Физическата кондиция1 на всеки човек е важна предпоставка за негова-
та реализация в живота. Тя има отношение към производителността на труда 
и възпроизводството на нацията. Ето защо е обект на редица изследвания [1, 
2, 5, 7, 9, 10] и продължава да бъде актуален въпрос за проучване, тъй като в 
съвременния технологизиран начин на живот поддържането на добро здраве 
е изключително важно.

В изследванията на редица автори [3, 5, 9, 12] през последните години 
откриваме тревожните констатации за траен спад в нивото на физическата 
дееспособност на младите хора у нас. Това ни провокира да изследваме про-
блема в СОУ „Сава Доброплодни“ – едно от елитните училища в гр. Шумен с 
насоченост към изкуствата.

Поставихме си за цел да установим нивото на физическа кондиция на 
ученици от 9. – 12. клас и да оптимизираме двигателната им активност чрез 
организационноусъвършенстване на урока по физическовъзпитание и спорт.

1 Физическата кондиция -физическа кондиция, физическа дееспособност и физическа 
годност са понятия, които се приемат за еднозначни.
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Задачи: 
1. Да се анализират теоретични постановки по проблема.
2. Да се направи морфо-функционална характеристика на 16 – 19 го-

дишни юноши.
3. Да се проведат спортно-педагогически тестове за оценка на физиче-

ската дееспособност на 16 – 19 г. момчета.
4. Въз основа на проведеното изследване да се направят обобщения и 

препоръки за спортно-педагогическата практика.

Методика
Настоящето изследване беше проведено в периода месец май 2014- ме-

сец май 2015 г.
Обект на изследване бяха 36 ученици от 9. – 12. клас на СОУ „Сава До-

броплодни“, гр. Шумен.
Предмет на изследване бе физическата кондиция на юноши.
Съобразно методологическите изисквания на спортологията приложи-

хме както структурния, така и функционалния подход.
За постигане на целта използвахме следните методи: 
1.  Теоретичен анализ и синтез – проучихме специализирани литера-

турни източници, както и Държавните образователни изисквания и 
стандарти в Културно-образователната област „Физическа култура и 
спорт“ за 9. – 12. клас.

2.  Спортно-педагогическо наблюдение – върху физическото състояние 
на учениците от гимназиален етап на СОУ „Сава Доброплодни“ и 
двигателния им режим в различните форми на работа.

3. Спортно педагогически експеримент – проведохме констативен 
спортно-педагогически експеримент с цел установяване нивото на 
физическа дееспособност, като извършихме тестиране по шест пока-
зателя: 50 м гладко бягане, 300/600 м гладко бягане, хвърляне на плът-
на топка от стоеж, изправяне от тилен лег до седеж, скок на дължи-
на с два крака от място, ловкост и пъргавина.

Приложената тестова батерия е стандартна, поради което не правим 
описание на отделните тестове.

Според П. Слънчев (1992) стадиите, през които човек преминава в свое-
то развитие, са седем. Обект на нашето внимание е предпоследният стадий 
и това е средната училищна степен или юношеството. Възрастовият период, 
в който се намират учениците от 9. – 12. клас (16 – 19 г.), се характеризира с 
постепенно отзвучаване на неблагоприятните промени, съпътстващи пубер-
тета и съвпада съсзавършването на процеса на половото съзряване. В тази 
възраст темпът на растеж на тялото на дължина се забавя, а увеличаването на 
телесното тегло расте. Продължава вкостяването на скелета, мускулите нара-
стват по обем и достигат до 45 % от теглото на тялото. Наблюдава се голям 
прираст на мускулна сила и физическа издръжливост.

Проучване на физическата кондиция на ученици от 9.–12. клас
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В тази възраст се нормализира съотношението между големината на 

сърцето и строежа на кръвоносните съдове, честотата на пулса и нивото на 
кръвното налягане се доближават до нормите на възрастния човек, работата 
на сърцето става по устойчива. Завършва развитието на централната нерв-
на система, във връзка с което се подобрява нейната аналитико-синтетич-
на дейност. Високо съвършенство достига в развитието си втората сигнална 
система. Това се отразява не само на развитието на устната и писмена реч 
на учениците, но и обуславя разнообразните процеси в психиката им. При 
увеличението на теглото на главния мозък не се наблюдават съществени про-
мени в сравнение с предидущия период, но настъпва забележимо усложня-
ване на неговия вътрешно-клетъчен строеж, увеличава се количеството на 
асоциативните влакна, усъвършенстват се възбудните и задръжните процеси 
и тяхната взаимна връзка. Всичко това създава материална предпоставка и 
основа за по-нататъшно развитие на психичната дейност на учениците в тази 
възраст[8].

При системно упражняване и тренировки от различен характер чувст-
вителността на слуховия, зрителния, кожния и двигателния анализатор се 
повишава. Изразява се в това, че тренираният за дадено упражнение ученик 
може много точно да прецени усилията, необходими за конкретните мускул-
ни групи, скоростта и амплитудата на движенията при изпълнение на двига-
телния акт[10].

За учениците от горните класове е характерно високо развитие на пси-
хичните процеси и постепенното умение тези процеси да се управляват.

В „Спортна психология“ П. А. Рудик, 1976 пише, че през този период 
много интензивно се развиват въображението, емоционалните преживява-
ния, склонност към мечтаене, романтика. В тази възраст настъпва по-ната-
тъшно развитие на волята. Една от задачите на уроците по физическо въз-
питание и спорт е формирането на волеви качества у учениците. Във връзка 
с психологичните особености на учениците много е важно при оценката на 
изпълнението да се посочи какви волеви качества са проявили. По време на 
уроците в горна степен нарастват изискванията към осъзнато овладяване на 
упражненията, което се обяснява с факта, че учениците вече имат по-високо 
интелектуално ниво.

Според Св. Димитрова, (1975) характерна особеност при учениците от 
горна степен е и предварителният контрол в умствен план, който протича 
на основата на предполагаемия ход на изпълнението. Обективен резултат от 
този контрол е предварителното съсредоточаване преди изпълнението на 
действието, наблюдавано най-често при краткотрайни двигателни действия, 
например при изпълнението на наказателен удар.

От проучените литературни източници можем да направим следното 
обобщение: 

Възрастовият период 16 – 19 години се характеризира с почти окон-
чателното завършване на растежа и развитието на всички органи и сис-
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теми. Завършват и промените в телесните пропорции и окончателно се 
определя соматотипа на човека. Завършва половото съзряване. През този 
период най-интензивно се развива нервната система. Мозъкът е достиг-
нал максималната си маса, мозъчната кора е окончателно оформена и 
развита. Расте работоспособността на нервните клетки в резултат на 
по-бързото възстановяване на енергетичните разходи. Облекчава се об-
разуването на условни рефлекси, подобрява се вниманието. Получава се 
уравновесеност на поведенческите реакции. Благодарение на функционал-
ната си зрялост ученикът държи под контрол емоциите, импулсните си 
действия и инстинктите, характерни за предходната възраст, като ги 
поставя в унисон с общоприетите социални норми.

Анализ на резултатите
Анализ на показателите, хакактеризиращи физическата подготовка 

(кондиция) и координация на учениците от 9. – 12. клас.
Статистическите параметри на вариационния анализ на променливите, 

които характеризират физическата деспособност на група, съставена от уче-
ници в началото на изследването, са представени на таблица 2.

Анализът на таблицата разкрива, че в диапазона на добрата оценка по-
падат средните стойности от тестовете 50м, скок височина, и пъргавина на 
момчетата, а среднатастойност на X = 835,88 м щебъде оценена с отличен 
бал при теста „хвърляне на плътна топка“. В рамките на средните стойности 
е постижението на юношите при бягането за издръжливост тест 600м – X  = 
142,61 сек.

Коефициентът на вариация V% ни дава ценна информация за устано-
вяване на вариативността на изследваните показатели при наблюдаваните 
групи. Разсейването в рамките до 10% според спортната статистика показ-
ва, че изследваната извадка е хомогенна. Стайностите на V между 10% и 30% 
говорят за относително стабилни показатели и относителна хомогенност на 
групите, а при коефициент на вариация по-голям от 30% съдим за нестабил-
ни показатели и нехомогенност на извадката.

Изложените разсъждения за стойностите на коефициентите на вариа-
ция при групата на момчетата ни дават основание да твърдим, че в началото 
на ескперимента по отношение на изследваните показатели способностите на 
учениците са относително хомогенни (V% заема стойности от 16 до 12%).

Анализирайки последните два параметъра асиметрия – As и ексцес – Ex 
от установяваме разпределение в рамките на нормалното, което ще ни позво-
ли по-задълбочени анализи.

Данните от вариационния анализ на физическата деспособност на гру-
пата, съставена от ученици в края на изследването, са представени в табли-
ца 3. Анализът на таблицата показва положителна промяна при всички из-
следвани показатели.

Проучване на физическата кондиция на ученици от 9.–12. клас
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Таблица №2

Статистическиданниза физическа дееспособност –  
момчета начало на изследването

№ Показател n Xмин Xмах Хсредно S V% As Ex

1. 50 м 36 9,20 6,50 7,47 1,29 17,32 1,00 2,12
2. 600 м 36 177,00 118,00 142,61 26,78 18,78 0,34 0,22
3. Хвърляне на топка 36 600,00 1028,00 835,88 161,15 19,28 -0,28 0,55
4. Скок дължина 36 189,00 243,00 216,13 35,16 16,27 -0,05 -0,58
5. Ловкост 36 16,80 23,90 19,40 3,52 18,17 1,08 0,50
6. Пъргавина 36 7,00 10,00 8,27 1,43 17,38 0,43 0,36

Дали наблюдаваните разлики в средните стойности на изследвани-
те признаци са значими и са изчислени t – критериите на Стюдент, които са 
представени на таблица 4.

Таблица №3
Статистически данни за физическа дееспособност –  

момчета край на изследването

№ Показател n Xмин Xмах Хсредно S V% As Ex

1. 50 м 36 8,80 6,60 7,31 0,39 5,27 1,04 4,01
2. 600 м 36 174,00 121,00 142,44 11,17 7,85 0,55 0,67
3. Хвърляне на топка 36 700,00 1024,00 882,46 80,46 9,12 0,03 -0,67
4. Скок дължина 36 190,00 250,00 223,02 13,85 6,21 -0,44 -0,44
5. Ловкост 36 16,20 22,00 18,80 1,31 6,96 0,46 -0,23
6. Пъргавина 36 6,60 9,40 7,92 0,63 7,93 0,00 -0,47

При сравняването на резултатите за групата на момчетата по отноше-
ние на физическа дееспособност в края на въздействието ще установим, че по 
отношение на тестовете 50 м, 600 м, скок дължина е в сила нулевата хипотеза 
и влияние за промяната в средните стойности се дължи на случайни фактори.

Силата е физическо качество, което лежи в основата на всички физи-
чески качества. В нашия случай диагностицираме сила на горни крайници, 
изпозвайки теста „хвърляне на топка“. Полученитеразлики в средни нива на 
този признак при групата на момчетата от X = 835,88 см до X = 882,46 см 
може да се потвърди от изчислените стойности на t-критерий – 1,99 и гаран-
ционна вероятност (Pt = 93%).

С голяма достоверност – Pt = 96 % ще потвърдим и промяната от на-
чалните и крайни средни стойности при показателите ловкост и пъргавина. 
Приложените комплекси от упражнения са довели до повишение на коорина-
ционните способности на учениците.

Разсейването на признаците за физическа дееспособност в края на из-
следването анализираме, разглеждайки коефициентите на вариация. Инфор-
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мацията, която получаваме, е, че извадките от относително еднородни са ста-
нали еднородни със стойности за всички показатели под 10% и е постигнато 
желаното в педагогически аспект намаление на коефициента на вариация.

Таблица №4
Значимост на разликите между средните нива за момчета

Тест Начало Край d t PtX S X S
1. 7,47 1,29 7,31 0,39 -0,15 1,75 69 %
2. 142,61 26,78 142,44 11,17 -0,17 -1,59 52%
3. 835,88 161,15 882,46 80,46 46,58 1,99 93 %
4. 216,13 35,16 223,02 13,85 6,89 1,30 38 %
5. 19,40 3,52 18,80 1,31 -0,70 -2,81 96 %
6. 8,27 1,43 7,92 0,63 -0,36 2,69 96%

Стойностите на t – критерия на Стюдент и стойностите на Pt < 90 % за 
останалите тестове за физическа дееспособност потвърждават нулевата хи-
потеза, че наблюдаваните разлики се дължат на случайни фактори. Положи-
телното при останалите показатели е намалението на коефициента на вари-
ация. При всички наблюдаваме от относителна еднородност до хомогенност 
на постиженията и стойности на V % под 10.

Проследявайки развитието на физическата дееспособност при момче-
тата в периода на протичане на педагогическото изследване позволява да бъ-
дат направени следните обобщения: 

1. Представителните извадки по отношение на физическа кондиция 
и координация за групите при момчета стават еднородни, а равностойно 
експериментално въздействие гарантираме с нормалното разпределение на 
признаците.

2. В резултат на приложената програма ипроменените средства и ме-
тоди се забелязва стабилизиране на показателите натестовете хвърляне на 
плътна топка, ловкост и пъргавина, което е потвърдено с – критерия на 
Стюдент и Pt>95%.

3. За останалите разлики в постиженията на тестовете 50 м, 300 м, 
600 м, скок дължина е в сила нулевата хипотеза, а получените положителни 
промени се дължат на случайни фактори.

Изводи и препоръки
➢ Литературният обзор и теоретичен анализ разкритревожната тен-

денция към влошаване на физическата кондиция на учениците от 
9 – 12 клас. Това рефлектира върху здравното и физическото със-
тояние на учениците.

➢ Оптимизиране на двигателната активност на учениците от 9. – 12. 
клас може да се постигне чрез организационно и програмно усъ-

Проучване на физическата кондиция на ученици от 9.–12. клас
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вършенстване на урочната и модулна работа по физическо възпи-
тание и спорт.

➢ Приложените комплекси водят до повишаване на физическата де-
еспособност на юношите.

➢ Ефектът от нашето изследване е да се съчетава съзнателното от-
ношение на учениците към двигателната активност и режим на 
живот – активно участие в часовете по физическо възпитание и 
редовно практикуване на спорт в свободното време.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА БОТЮ ШАНОВ  
ЗА НЕРВНОТО ДЕТЕ

Наталия И. Витанова

THE VIEWS OF BOTIU SHANOV  
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ABSTRACT: This article presents the views of Botiu Shanov a nervous child. It describes 
the physical features and the factors that cause nervousness in children.
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Изследването е финансирано по проект № РД–08-141/ 08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Ботю Шанов не е много популярен в българските педагогически среди 
от Новото време, но ако човек се вгледа в миналото открива една многостран-
но надарена личност с приноси в педагогическата наука от началото на XX век.

Ботю Иванов Шанов е лекар, писател и педагог. Роден е на 4 февруари 
1885 година в град Габрово. Възпитаник е на Априловската гимназия, коя-
то завършва през 1903 година. Следва медицина в Бон (Германия). След за-
връщането си в България преподава немски език в Техническото училище, 
а по-късно и в Априловската гимназия в Габрово. Преподава и във Висшето 
училище за финансови и административни науки в София. Касиер е на „Ис-
ториографското дружество“ и член на Философско-математичното общество 
в Габрово.

Не остава равнодушен и към организираното музейно дело в България, 
като става първият уредник на музейна сбирка (днес Национален музей на 
образованието – Габрово), която се помещава в Априловската гимназия. За-
вършва земния си път през 1955 година.

В интелектуалните среди на времето, в което живее, е известен със 
своето благородство, признат ерудит и изтъкнат познавач на човешката 
душа. Тези качества му помагат много в режисьорската работа. През периода 
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1919 – 1924 година като председател на читалище „Априлов – Палаузов“ ре-
жисира постановки на читалищния театър – поставя „Големанов“, на която 
присъства Кръстьо Сарафов и съпругата му Елена Денчева, „Край мътния 
поток“, „Сватбата на Кречински“, „Змейова сватба“, „Люти клетви“ и др. Не-
гови съвременници твърдят, че актьорите, участващи в постановките му, го 
слушат с голямо внимание и се отнасят към него с огромно уважение.

Педагогическата наука не остава в страни от полезрението на Ботю Ша-
нов. Издава книги, съдържанието на които е в контекста на възпитанието и 
проблемите на децата. През 1937 година излиза книгата му „За ненормални-
те прояви у нормалните деца“, която предизвиква голям интерес и получава 
широк обществен отзвук, става настолен съветник на родители и учители, а 
през 1947 година е отпечатана „Разберете децата“. Проявява траен интерес 
към живота и творчеството на Васил Априлов – написва статиите „Априлов 
като дарител“ и „Априлов за образованието“.

Б. Шанов е много добър преводач от немски език. Времето, в което жи-
вее и твори, е време на бурни реформи в американското и западноевропей-
ското образование. За да се докосне българското образование до постижени-
ята на европейското, Шанов превежда от немски език книгата „Възпитанието 
в нова Европа“. Съставител е и на българо-немски речници. Публикува мно-
жество статии по проблеми на световното и българското образование в спе-
циализираните научни списания „Училищен преглед“, „Педагогическа прак-
тика“, „Свободно възпитание“ [Енциклопедия „Априловски свод“ 2009: 585; 
Юбилеен вестник за Васил Априлов 1947; Юбилеен лист за Васил Априлов 
1935; в-к „Балканско знаме“, 08.06.1963: 4; Костадинова, 2000: 15].

В книгите си „Ненормалните прояви у нормалните деца“ и „Разберете 
децата“ Ботю Шанов изяснява подробно и системно по-често срещаните не-
нормални прояви у нормалните деца, които представляват интерес както за 
възпитателите, така и за родителите. Дихотомията нормално–ненормално с 
основание се избягва от някои автори, защото тези термини са доста разтегли-
ви, но същото важи с пълна сила и за гранични понятия като здрав – болен, го-
лям – малък, силен – слаб и т. н. Независимо от това избраните за разглеждане 
въпроси в книгите на Ботю Шанов са детерминирани най-вече от практиката, 
която налага използването на тези термини (нормално, ненормално).

Границата между нормално и ненормално развитие, между здраво и па-
тологично състояние е доста размита и в този контекст една и съща душевна 
проява при едно физическо устройство може да се възприеме като нормална, 
а при друго същата проява може да е симптом на идващо или вече съществу-
ващо отклонение от нормата. В медицината на нормален се противопоставя 
болен, патологичен, това от своя страна предполага установяването на една 
норма, около която се движи здравото/нормалното състояние. Нормата най-
често представлява средната стойност на определено състояние, т. е. тя е нещо 
относително, следователно всички състоянията, които са надолу или нагоре 
от нормата, се тълкуват като отклонения от нея, като болестни, патологич-
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ни, ненормални. В такъв случай „нормалният човек – пише Ботю Шанов – е 
един недействителен, измислен, несъществуващ индивид, у когото всички 
телесни и душевни прояви са според установената от много опити норма“ 
[Шанов 1937: 4; Шанов 1947: 9]. Да се прецени едно лице като нормално или 
ненормално, означава да му се даде оценка от различни гледни точки – емо-
ционална, интелектуална, волева, да се оцени цялостната личност и средата, в 
която расте и се развива. В този смисъл според Ботю Шанов нормален е онзи 
индивид, който няма променени функции, които да са уязвили способността 
му за самозапазване на организма, не са намалили работоспособността му, 
не са похабили жизнената му годност и способността му за приспособяване 
към обществения живот. Според това у норамално развития човек е възмож-
но една или друга функция да е променена, но да не е нарушено хармонич-
ното равновесие в цялостната личност, защото променените в различно на-
правление функции взаимно се компенсират. В такива случаи в индивида се 
наблюдават явни отклонения от нормата и определена функция се определя 
като ненормална, но въпреки това цялостната личност е нормална, защото 
хармоничното равновесие на силите на личността е запазено, но тогава се на-
блюдават ненормални прояви у нормални лица [Шанов 1937: 4– 5]. Подобни 
прояви са често срещано явление особено при децата, тъй като те са в състоя-
ние на постоянен растеж. В процеса на растене при някои деца се забелязват 
отклонения от правилния развой, които карат възпитателя/родителя да се за-
мисли върху нормалността на детската личност и да предприеме определени 
възпитателни мерки, които невинаги се отразяват благоприятно върху нея, а 
понякога може и да са с пагубни последствия. С цел да се предприемат адек-
ватни възпитателни въздействия Ботю Шанов описва ясно и обстойно тези 
ненормални прояви у нормалните деца, които той нарича „типични ненор-
малности“. Определя следните „типичните ненормалности“ у децата: 

• нервното дете; 
• капризното дете; 
• упоритостта у децата; 
• гневът и жестокостта у децата; 
• страхът у децата; 
• срам и стеснителност; 
• детската лъжа; 
• крадливостта; 
• глупавото дете; 
• даровитото дете; 
• послушни и непослушни деца; 
• тъжни и весели деца; 
• любовта и омразата у децата; 
• половият живот на детето; 
• напикаването у децата; 
• изцапване и мърсене; 
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• смукане на пръстите; 
• гризане на ноктите; 
• спане и сънуване; 
• лениви деца; 
• злояди и лакоми деца; 
• дефекти в говора.
Нервното дете – в съвременната медицинска наука понятието „нервен“ 

се свързва с всички прояви на нервната система. В тълковния речник терми-
нът е дефиниран като болезнено възбудим, раздразнителен, неспокоен [Тъл-
ковен речник 1976: 514]. Нервен може да е относително здравият физически 
човек, склонният към душевни разстройства, а също и човек с доказани ду-
шевни заболявания.

Ботю Шанов разглежда нервността на нормалните деца от позицията, че 
те се намират в процеса на своето развитие и нервността може да има различни 
значения – „на предупреждение или дори на предизвестие“ [Шанов 1937: 8].

Според него нервните деца могат да се разпознаят по някои външни 
белези като слабо телосложене, бяла дори прозрачна кожа, понякога със слаб 
белезникав отенък. Тези деца са изнежени и реагират на относително слаби 
външни въздействия. Поради голямата си изнеженост и чувствителност към 
климатичните промени се разболяват лесно. Тяхната чувствителност стига до 
болезненост. Те са много страхливи, лесно се плашат и стряскат, най-малката 
изненада е в състояние да промени душевното им състояние. Нервните деца 
са честолюбиви, неотстъпчиви, сприхави, често влизат в спор. При разпра-
вии налитат на бой, ритат, дращят, хапят, поради това са социално изолирани 
от връсниците си. Лесно се обиждат, склонни са да се сърдят за дребни рабо-
ти, лягат на земята и ритат с крака. Плачат и крещят до посиняване и хълцат 
продължително дори и след като са заспали. Нервните деца са много подвиж-
ни и непостоянни – непрекъснато движат ръцете, краката, очите си, развалят 
играта си с другите деца, защото не могат да стоят дълго време на едно и също 
място, те са истински пакостници и немирници. Говорят много бързо, в ре-
зултат на което се запъват, дори заекват. Настроението им е много променли-
во и се движи по полюсите – от бурна и необуздана веселост до отпуснатост 
и мързел. Не са издръжливи на работа и игра, лесно се уморяват, в същото 
време са нетърпеливи да стигнат до края. Тази припряност не позволява на 
умните и надарени нервни деца да постигнат значителни успехи в своите на-
чинания, които да съответстват на възможностите им [Шанов 1937: 8– 9].

Необходимо e да се направи уточнението, че изброените особености 
на нервните деца не се срещат събрани в едно дете. Нервността се проявява в 
различни сфери, в различна степен и с различна сила. Не е задължително на-
пример външността на нервното дете да е така драстично променена и явно 
болезнена, както е описана по-горе.

Кои са причините според Ботю Шанов за проявите на нервност при 
децата? Те са разнообразни. На първо място той поставя наследствеността. 
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Смята, че е много вероятно децата на нервни родители да са предразполо-
жени към нервност или дори да се раждат такива (нервни). Но допуска, че и 
от здрави родители могат да се родят нервни деца, ако единият от родители-
те е наследствено обременен или е/бил под влиянието на алкохол, никотин 
или наркотици. Нервността на детето може да бъде придобита и по време на 
бременността на майката, в резултат на генетична несъвместимост или не-
разумен живот на бременната жена. Също така и самото раждане може да 
обуслови нервността на детето. Едно трудно раждане с усложнения може да 
предизвика промени в общата физическа и нервна структура на детето, кои-
то по-късно могат да се отразят на развитието му и да катализират нервни 
прояви.

Друга причина, детерминираща нервността, може да е прекарана по-
тежка и продължителна болест. Авторът твърди, че по време на боледуването 
родителите полагат повече грижи за детето, обръщат му повече внимание, 
засвидетелстват му по-силна любов, задоволяват всичките му желания, пра-
вят му по-големи отстъпки, когато проявява волята си, разглезват детето, за-
щото не могат да прилагат същите възпитателни принципи и средства, които 
използват, когато детето е здраво [Шанов 1937: 10-11]. Тъй като детето е ма-
нипулативно по природа и усеща разликата в отношението на родителите, 
когато е болно и когато е здраво, може да започне да ги изнудва в момента, 
в който почувства по-малка заитересованост от тяхна страна, защото знае 
какво означава за тях.

Детерминанта, пораждаща нервността у детето, е и средата, в която 
расте и се отглежда. Много е важно как се приема то от околните – дали е 
желано и очаквано или е бреме за родителите, дали е единствено дете или 
е „увеличило броя на гладуващите в някое бедстващо семейство“ [Шанов, 
1947: 21]. Обстановката и взаимотношенията между членовете на семейство-
то, броят на лицата в семейството, тяхната възраст и опит при отглеждане на 
деца, образоваността и интелигентността им могат да формират едно нервно 
дете. И здравото дете може да стане нервно, ако взаимоотношенията в се-
мейството са лоши. Нервността на лицата от околния свят на детето може да 
бъде придадена и на него, като най-силно е влиянието на родителите, които 
„чрез своите нервни прояви са най-подходящите дразнители, които могат да 
събудят дремещата като диспозиция … нервност“ [Шанов 1947: 21– 22]. Ако 
детето възприеме нервните прояви на родителите си още от първите дни на 
своето съществуване, след време те се възприемат като нещо естествено и 
обичайно за него, тъй като тихата и спокойна атмосфера е непозната, нераз-
бираема, чужда.

Нервни са и децата на разведени родители. Неприятните сцени преди и 
по време на развода и липсата на единия родител се отразяват фатално вър-
ху малкото дете и катастрофално върху по-голямото, което в съзнанието си 
вече има преценка за родителите си, същевременно с това започват терзани-
ята за вината и порядъчността на бащата или майката. Шанов смята, че още 

Възгледите на Ботю Шанов за нервното дете



240
по-тежко е положението на децата, които живеят при единия от родителите, 
особено в случаите, когато те са създали нови семейства и имат други деца. 
„Каква бездна от противоречия има да преодолеят нещастните деца на такива 
родители и колко лесно стават нервни“ [Шанов 1937: 14].

Възниква въпросът могат ли хармонични семейства да „произвеждат“ 
нервни деца? Отговорът на Шанов е „да“, когато: 

• родителите прилагат строги възпитателни средства, за да ограни-
чат свободата на децата, използвайки жестоки наказния (плесници, 
ритници, бой с пръчка) или необмислени закани (ще те набия, ще 
ти откъсна главата, ще ти отрежа езика, ще те удуша). Физическите 
наказания не само причиняват болка, но могат да предизвикат сери-
озни телесни увреждания. Те нанасят значителни душевни травми на 
децата, накърняват човешкото достойнство на наказания и показват 
„физическото и духовното безсилие“ [Шанов 1937: 14] на наказва-
щия, акцентират детското безсилие и чувството за малоценност; 

• амбициите и честолюбието на родителите води до пренапрежение и 
свръхпретоварване на детето – да учи чужд език, да свири на инстру-
мент, да ходи на танци, да спортува; играчките са скъпи и сложни, 
дрехите модерни; детето „е ранозрейно и преуморено и в повечето 
случаи недоволно от себе си“; 

• детето претърпява големи физиологични промени, свързани с про-
цеса на растене – никнене на зъбите, прохождането, проговарянето, 
пубертета и т. н.; тези фази от развитието на детето се преживяват 
строго индивидуално, но всички те причиняват по-големи или по-
малки сътресения.

„Едно добре устроено семейство – пише Ботю Шанов – в което всеки 
работи с удоволствие, където цари сговор и радост от всекидневната работа, 
където весел смях изпълва душите и слънце стопля отношенията, (…) където 
животът протича с разумно използване на културните придобивки, (…) там 
и родители, и деца са здрави и спокойни, нервността изчезва и всеки изпъл-
нява своята работа с увереност и радост“ [Шанов 1937: 21].

От представените възгледи на Ботю Шанов за ненормалните прояви у 
нормалните деца могат да се направят следните изводи за основните причини 
за повишената дразнимост на нервната система и нервните прояви у децата: 

• един от основните фактори е наследствената природа; 
• системните грешки при отглеждането и възпитанието, които се до-

пускат в семейството водят до прояви на нервност у децата; 
• особено неблагоприятна роля играят травматизиращите изживява-

ния и нездравият възпитателен климат в семейството, които могат 
да задълбочат склонността към необичайни прояви у нервните деца, 
обратно – здравата и спокойна атмосфера и правилното възпитание 
могат в значителна степен да смекчат и предотвратят повечето от 
проявите при нервните деца.
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Независимо, че Ботю Шанов твори през 30 – 40-те години на миналия 

век (XX в.) възгледите му са относително съпоставими с ненормалните проя-
ви на съвременните деца. Описаните от автор детерминанти оказват влияние 
върху поведението на децата и техните нервни изблици, но като че ли днес 
те са доста по-силно изразени, особено по отношение на факторите среда и 
възпитание. В условията на едно силно агресивно общество, тотален разпад 
на семейните ценности и семейстото като институция и липса на приемливи 
модели на поведение децата стават все по-нервни, невъздържани и груби. В 
едно психически нестабилно и „нездраво“ общество (всеки четвърти бълга-
рин има психични проблеми; според статистиката на Националния център по 
обществено здраве и анализи (НЦОЗА) от 2011 година около 20% от българи-
те страдат от повече или по-малко изразени психични разстройства, които не 
достигат до специалист или въобще до лечение) [http://www.dnevnik.bg], респ. 
семейство, не може да се очаква добра перспектива по отношение на намаля-
ване нервността у децата, напротив тя ще се задълбочава и ще става все по-
силно изразена. За да се преодолее тази негативна тенденция, е необходимо 
да се използват всички ресурси и механизми на възпитанието. Колкото и да е 
„набутано в ъгъла“ през последните двадесет и пет години, то е най-ефектив-
ният и мощен фактор за решаване на този проблем.
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СМЕСЕНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО СЪВРЕМЕННА 
ФОРМА НА УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
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ABSTRACT: Blended Learning is a logical and natural consequence of the evolution of 
the traditional model of education. This technology offers a combination of innovative 
technical developments in e-learning and verified long experience of traditional teach-
er-student interaction within the classes. Blended Learning maintains motivation by 
personalizing the educational process, maintaining an atmosphere of friendliness and 
orientation of success.
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Изследването е финансирано по проект № РД–08-141/ 08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Съвременното поколение студенти от ранно детство е въвлечено в про-
цеса на информатизация, който вече е проникнал във всички сфери. Те са 
свикнали да получават информация и знания не от книги, а от екрана на ком-
пютъра или други устройства. Затова използването на ИКТ е целесъобразно 
за активизиране и повишаване на ефективността от образователния процес.

В последните години висшите училища преминават през множество 
преобразувания и иновации, но в същността си промяната е малка, т. к. и до 
днес съществува авторитарен модел на управление и линеен модел на обу-
чение. Информационните технологии могат в крайна сметка да преобърнат 
ситуацията по пътя на въвличане на студентите в познавателни действия, 
култивиране на чувствата на съпричастност и рефлексии, самостоятелност и 
отговорност за своето обучение, поява на многовариантни пътища за разви-
тие на субектите на обучение.

Понятието смесено обучение се появява в началото на 2000 г. в амери-
канските делови кръгове като метод за обучение на персонала и преквалифи-
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кация на кадрите, а впоследствие, след издаване на книгите на авторите Бонк 
и Греъм „Handbook of Blended Learning“, 2006 г. и Гарисън и Вогън „Blended 
Learning in Higher Education: Framework, Principles, and Guidelines“, 2008 г. ус-
пешно се използва и в системата на висше образование [12].

Греъм дефинира системите за смесено обучение като обучителни систе-
ми, които комбинират директните „лице в лице“ инструкции с компютърно 
медиаторни инструкции. Крис Рид и Харви Синг [3] описват смесеното обу-
чение като обучаваща програма, в която се ползва повече от един способ на 
предоставяне на материали, с цел оптимизиране на резултата от обучението 
и разходите по реализиране на програмата. Те уточняват, че смесеното обу-
чение е насочено към оптимизиране на постигане на целите на обучението, 
посредством използване на „необходими“/правилни технологии на обучение 
(„right“ learning technologies) с цел предаване на „необходими“/правилни уме-
ния на „нуждаещия“ се човек в „необходимото“/правилното време (to transfer 
„right“ skills to the „right“ person at the „right“ time).

П. Валиатан определя смесеното обучение като „решение, което комби-
нира няколко различни метода за доставяне (на информация), като софтуер 
за колаборация, уеббазирани курсове, практики за управление на знания-
та.“ Това е учене, което съчетава различни дейности като аудиторни занятия 
(face–to–face (F2F) classrooms), електронно обучение (e-learning) и самостоя-
телно обучение (self-paced learning) [5]

Дарлий Пейнтер формулира смесеното обучение като обединение на 
строги формални средства на обучение в аудиторна зала с неформални сред-
ства [9].  Например обсъждане по електронна поща, конферентна връзка и др.

Дефиницията на понятието, която дават Staker и Horn е образовател-
на програма, в която учащите се обучават, поне частично, чрез доставяне на 
съдържание и инструкции по дигитална и онлайн медия, с избор и контрол 
от страна на обучаемите относно времето, мястото, пътя и темпа на учене, и 
поне частично в контролирано реално местонахождение [4].

Смесеното обучение се нарича още комбинирано, хибридно, уебзасиле-
но обучение и смесен режим на инструкции[2].

Традиционно в смесеното обучение се комбинира аудиторна работа и 
обучение на базата на информационните технологии. Компонентите на този 
вид обучение функционират в постоянна взаимовръзка и трябва да са пра-
вилно методически организирани.

За реализиране на учебно взаимодействие е необходима среда. В усло-
вията на смесеното обучение това са учебната аудитория и електронна обра-
зователна среда, създадена на базата на системи за управление на обучението 
(Learning Management System), която включва многообразие от дидактически 
системи. Електронната образователна среда разполага с инструменти, поз-
воляващи разработването на съдържание, което да се разпространява в ин-
тернет и да използва инструменти за съвместна работа, за комбиниране на 
работа и обучение в единен процес[14]. Ефективността на образователния 
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процес зависи от съотношението на времето в проведени аудиторни занятия 
и работа онлайн, а също така и от правилния избор на предоставяне на мате-
риали и тяхното съдържание.

Ценното в смесеното обучение е, че то позволява създаването на не-
линеен модел на обучение, където липсва твърда програмируемост, огра-
ничение във времето, в съдържанието или в използваните технологии. Тук 
отсъства авторитарното ръководство на преподавателя, неговата основна 
функция е съпровождане на дейността на студентите и създаване на благо-
приятни условия за осъществяване на успешна учебна дейност, в която се ре-
ализира личностно-ориентиран подход на обучение. Преподавателят подкре-
пя и развива личността на студента, а техните взаимоотношения се градят на 
принципите на сътрудничество и съвместни инициативи [7]. Основна задача 
на преподавателя не е предаване на знания и формиране на умения и навици, 
а стимулиране на интереса, мотивацията за усвояване на езика, помощ в ус-
вояването и търсенето на знания [6]. Той помага на студента сам да разбере 
процеса на обучение и самостоятелно да го управлява, а също и да разкрие 
механизма за добиване на нови знания.

В условията на смесено обучение обучаемите имат възможност да фор-
мират самостоятелна образователна траектория, съобразно с виждането им 
за своите образователни перспективи. Смесеното обучение се приспособява 
към нивото на развитие на учащия и го извежда до неговото най-високо рав-
нище, съобразно изискванията на системата [11].

Смесеното обучение е особено актуално и търсено в тенденцията към 
повишаване на специфичното тегло на самостоятелната индивидуална рабо-
та на студентите по усвояване на знания, което съответства на съвременни-
те европейски образователни традиции [12]. То съдейства за формиране на 
стратегия за самостоятелна работа на учащите, повишава тяхната отговор-
ност за организация на посоката на извънаудиторното обучение, развива 
умения за саморегулиране, т. к. част от процеса на обучение е изнесен извън 
учебните зали [15].

При смесения модел на обучение мотивацията се поддържа, благода-
рение на персонификацията на образователния процес, поддържането на ат-
мосфера на доброжелателност и ориентация за успех. Мотивацията пробуж-
да, насочва и организира обучаемия, придава на учебната дейност личностен 
смисъл и значимост [16].

Проучените теоретични източници дават различни дефиниции за 
понятието „смесено обучение“. Едни го определят като форма на обучение, 
други като метод, трети като модел. П. Радев [13] посочва електронното, мо-
билното и „хибридното“ обучениекато технологии на обучение. Той определя 
технологията като съвкупност от теоретични и практически знания, методи, 
процедури и технически средства за планиране на цели, дейности за тяхно-
то постигане и оценяване на резултатите. Дефиницията на Радев най-точно 
отразява спецификата на понятието „смесено обучение“ и в настоящия ма-
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териал електронното и смесеното обучение се приемат като технологии на 
обучение.

На тази основа е възможно формулирането на определение на смесено-
то обучение като технология на обучението, включваща елементи на дистан-
ционно обучение и аудиторно обучение, при оптимално съчетаване на сил-
ните страни и преимуществата на всяко от тях.

Използването на смесено обучение е насочено отчасти да реши основ-
ната задача на съвременното образование – с ограничен брой преподаватели 
да се помогне на голям брой обучаеми в най-кратки срокове да получат нуж-
ните им компетентности. Може да се предположи, че смесеното обучение на-
пълно може да реши тази задача и да повиши ефективността на подготовката 
на студенти в различни направления в съвременния ВУЗ, като има следните 
преимущества пред традиционния модел на образование: 

• Смесеното обучение представлява гъвкава технология, която обеди-
нява виртуално и непосредствено общуване, в рамките на която се 
провеждат дискусии, обсъждания, обмен на опит и практики, и дъл-
боко самостоятелно усвояване на частите на материята, посредством 
онлайн технологии, което позволява да се спести време за активно 
упражняване и усвояване на определени умения и навици в аудито-
рията.

• Смесеното обучение развива критично мислене и създава навици 
за самостоятелна работа, работа с информация (изучаване, анализ и 
подбор на материали), които да се използват в обучението, кариерата 
и развитието.

• В смесеното обучение учебните материали се предоставят не само в 
печатен вид, но и в достъпен електронен текстов и/или медиен вари-
ант, което позволява на студентите да изберат индивидуален режим 
на учене (достъп до материалите колкото пъти им е нужно, в удобно 
за тях време и място).

• Смесеното обучение е интерактивно, то дава възможност за кому-
никация „преподавател – студент“ и „студент – студент“, излагане на 
лично становище и гледна точка, обмен на мнения и възможност за 
промяна на тематичните направления в изучавания материал.

• При смесеното обучение се отчитат индивидуалните психологиче-
ски особености на студента, тъй като съчетаването на разнообразни 
форми на работа предоставят възможност студентите да изявят себе 
си с различен темперамент и скорост на усвояване на материята. Така 
смесеното обучение напълно се вписва и подкрепя идеите на лично-
стно-ориентирания подход за обучение.

Целта на смесеното обучение се състои в това да се развият у студентите 
навици за самостоятелно планиране и организация на своето обучение, съо-
бразно крайните резултати. Студентите се учат да вземат решения, да правят 
съзнателен избор и да носят отговорност за него. У тях се формират навици и 
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умения да работят в информационното пространство, самостоятелно да тър-
сят, сортират, избират и анализират информация, да представят получения 
резултат с използването на различни съвременни технологии.

В Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за 
периода 2014–2020 г. сред насоките за развитие на висшето образование са [1]: 

• висококачествено образование, допринасящо за цялостното разви-
тие на личността и подготвящо студентите както за професионал-
ната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля в 
условията на едно отворено, динамично и демократично общество; 

• възможности за всеки човек да получи образование, което стиму-
лира и развива в най-висока степен неговите способности и лични 
качества; 

С това съвременното общество признава на човека право на осмисляне 
и построяване на неговия индивидуален път в образованието и в професио-
налната дейност. В дидактиката на свой ред се фиксират различни индивиду-
ални подходи и индивидуализация в организацията на процеса на обучение.

Промяната във възгледите за социалното предназначение на висши-
те училища налага използването на образователни технологии, подкрепя-
щи развитието на творческа активност и самостоятелност на студентите. 
Сложността, многоаспектността и многофакторността на процеса на усвоя-
ване на образователното съдържание в учебни условия, диктува необходи-
мост от методологически нов подход за изучаването му от позицията на ин-
дивидуализация на обучението.

Използването на смесено обучение в сегашно време се свързва с реша-
ване на проблема за индивидуализация на обучението, неговата интензифи-
кация и оптимизация. Способността на интернет средата да индивидуали-
зира обучението позволява по нов начин да се погледнат възможностите за 
използване на смесено обучение в образователния процес.

Смесеното обучение е най-логичният и естествен резултат на еволюци-
ята на традиционния модел на обучение. Изхождайки от името, следва да се 
говори за комбиниране на традиционния модел (т. е. без използване на ин-
формационни технологии) и електронно обучение. С други думи, тази техно-
логия на обучение предлага съчетаване на иновационните технически дости-
жения на електронното обучение и проверения дългогодишен опит на тра-
диционното взаимодействие студент–преподавател, в рамките на аудиторни 
занятия. Смесеното обучение предоставя определена степен на гъвкавост и 
може да се приспособи както към външните, така и към вътрешните условия, 
т. е. към нивото на развитие на конкретния студент и да го изведе на по-ви-
соко ниво, в съответствие с потребностите на системата. Важна роля се отде-
ля също и на оперативността на представяне на учебния материал. Понякога 
информацията в печатните издания остарява дори до момента на издаването 
им. Електронният компонент на курса може да бъде обновено във всеки мо-
мент и новата информация е достъпна след минути.
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Един от важните елементи на обучението винаги е оценката, която в 

смесеното обучение може да се превърне в мощен стимул за развитие на ли-
чността и потенциала на студентите. Електронната среда с нейната система 
за автоматично тестване на знанията дава на обучаемите ясна представа за 
получените знания, умения и навици. В процеса на оценяване тук преобла-
дава не контролната, а развиващата функция, т. к. преподавателят може да 
даде възможност заданието да се преработи и открито да се обсъдят с курса 
направените грешки [10]. Такъв начин на оценяване формира силна моти-
вация към саморазвитие и самоусъвършенстване и намалява чувствително 
желанието у обучаемите за преписване и мамене.

Съвременната образователна парадигма е ориентирана към развитие 
на творчески личности, на тяхната активна позиция в процеса на обучение, 
но това изисква определени промени в технологията на обучение. Преходът 
към иновационни технологии за обучение осигурява не толкова превръщане 
на студента в субект на своята учебна дейност, но и в човек, разбиращ меха-
низма на самообучение, заинтересован от саморазвитие и умеещ да построя-
ва собствена образователна посока.

Цел на смесеното обучение е формиране у студентите на способности 
да планират и организират своята учебна дейност, ориентирайки се към край-
ния резултат. Студентите се учат да вземат решения, да правят съзнателен 
избор и да носят отговорност за него. При обучение в рамките на смесеното 
обучение у студентите се формират навици за работа в информационното 
пространство. Студентите се учат самостоятелно да търсят, отсяват и ана-
лизират информацията, а също така и да представят резултатите от своята 
работа чрез различни съвременни технологии. Смесеното обучение се впис-
ва в концепцията за модернизация на съвременното образование, която е 
базирана на въвеждане на нови образователни стандарти и встъпването в 
Болонския процес и други международни съюзи[8].
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ПО ВЪПРОСА ЗА КОНСТРУКТИВНО-ИЗРАЗНИТЕ 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХАРМОНИЯТА КАТО ЕЛЕМЕНТ 

НА МУЗИКАЛНИЯ ЕЗИК В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО МУЗИКАЛЕН АНАЛИЗ

Николай Митев Андриянов

ON THE ISSUE OF STRUCTURAL-EXPRESSIVE 
POTENTIAL OF HARMONY AS AN ELEMENT  

OF MUSICAL LANGUAGE IN TEACHING  
MUSICAL ANALYSIS

Nikolay M. Andriyanov

ABSTRACT: This article examines the place of harmony among the other elements of 
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Известен е фактът, че изразните средства на музиката се отличават едно 
от друго като същност, сложност на изява и степен на действие при органи-
зирането и протичането на музикалното съдържание. Освен като сложност 
на изява, някои от музикалните средства имат по-голяма степен на значи-
мост сред останалите в изграждане на звуковото съдържание. Според този 
критерий елементите на музикалния език могат да се диференцират като: а) 
първостепенни; б) с периферно действие и в) времеви.

Изразните средства с първостепенно значение са мелодията и хармони-
ята. Причините за това са множество. За мелодията подобно класифициране 
се свързва главно с факта, че тя е основният носител и изразител на музи-
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калните мисли и идеи. Хармонията, освен че съдейства за допълването, до-
изясняването или оцветяването на мелодията, има първостепенно значение, 
заради ладовата си функционалност.

Тембърът, регистърът и щрихите по принцип се явяват характерис-
тика на тоновете и респективно – на мелодията и хармонията (на звуковото 
съдържание). По тази причина тук те се класифицират като периферни еле-
менти на музикалния език, въпреки че в съвременната музика интересът към 
техните изразни възможности и самостоятелна изява се засилва и понякога 
тъкмо посочените средства добиват значение на водещи сред останалите.

По-особено място сред елементите на музикалния език заема факту-
рата. По-скоро тя се явява следствие, отразява начина на организиране на 
звуковото съдържание вече като факт, а не като причина за него. Тъй като 
формите на организация на звуковия материал придават различен характер 
и пораждат различно въздействие при възприемането на музикалния текст, 
то фактурата с основание се разглежда като изразно средство и елемент на 
музикалния език.

Като времево изкуство музиката е неразривно свързана с времевите 
средства: ритъм, метрум и темпо. Всъщност едно от характерните свойства 
на музиката е нейното разгръщане във времето.

Фокусът на вниманието в този доклад се насочва към хармонията като 
елемент на музикалния език. С основание може да се твърди, чехармонията е 
особено важно (и дори съперничещо си с мелодията като значимост)изразно 
средство1, притежаващо три основни формообразуващи свойства: 

а) допълваща и доизясняваща мелодията роля, посредством: 
б) ладова функционалност; 
в) фонична функционалност (колористични свойства).
Действието на посочените формообразуващи свойства обикновено е 

комплексно.  От практиката може да се установи, че акордовото многогла-
сие е в състояние да преосмисли в значителна степен характера на мелодията 
или на отделните ѝ тонове. Така се разкрива допълващата и доизясняващата 
роля на хармоничния вертикал по отношение на мелодията, т. е. проявява се 
изразителната роля на акордовото многогласие (извън неговите конструк-
тивни възможности).

Изразителните и формообразуващите свойства на акордовиявертикал 
особено ясно се разкриват при т. нар. прехармонизиране. Пример за това са 
няколко хоралнихармонизации на Бах за четиригласен смесен хор, тъй като 

1 Красотата и силното въздействие на хармоничните последования, които не са насоче-
ни към обособяването на определена (характерна и интонационно ярка) мелодия е достатъчен 
повод да се обобщи, че хармонията не трябва да се възприема единствено като подчинено на 
мелодията изразно средство, въпреки че то обикновено се проявява с подобна (съпровожда-
ща) функция. Нерядко хармонията дори по-задълбочено и нюансирано успява да изрази емо-
ционални състояния и настроения, отколкото мелодията. Хармоничните лабиринти на Бах, 
лишени от ярка мелодичност, са достатъчно доказателство за това твърдение. 
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при вариантната обработка на химните или при хармоничните варианти на 
отделни строфи всички изразни средства принципно се запазват, като се про-
меня основно хармонията. Така нейните формообразуващи възможности из-
пъкват още по-ярко. В тази връзка интерес предизвиква следният хорал от 
Матеуспасион: 

При първоначалното му прослушване едва ли се забеляза, че хоралът 
практически е съставен от три строфи, които се повтарят, но с различна хар-
монизация. Само мелодията на последната строфа в края си е леко променена, 
за да се предизвика впечатлението за завършек. Благодарение на майсторска-
та прехармонизация Бах до такава степен преобразява поредното експони-
ране на първите три строфи, че усещането за повторяемост се неутрализира 
напълно – хармоничното развитие съвсем убедително следва своя ход, който 
няма осезаема връзка с предишното изложение.

Обикновено прехармонизирането в класическата музика се извършва 
по различни начини, единият от които е преосмисляне на мелодията от пози-
цията на друг тонален център, най-често паралелния: 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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Понякога вместо класическата паралелна тоналност се употребява ста-
ринен лад, но също на базата на паралелната променливост (или т. нар. ла-
дова мутация2). В предшестващия финалния хор от Йоханес пасион на Бах 
хорал – при непосредствено прехармонизиране на първата строфа – се отчи-
та паралелна променливост от йонийскилад (натурален мажор) към фригий-
скилад (последвана от възвратна променливост към йонийскилад в третата 
строфа): 

При прехармонизация, когато тоналността се запази, разбира се, е въз-
можно акордите да не се променят, като се измени само хармоничното им 
положение, разположение и начините на тяхното мелодично свързване (при-
лагането на разнообразни форми на мелодична фигурация). В други случаи 
тоновете на мелодията се прехармонизират с акорди, намиращи се най-често 
в терцово и по-рядко в квинтово сродство спрямо първообраза, като функ-
ционалните им съотношения може да останат аналогични.

При запазване на тоналността понякога е възможно изостряне на функ-
ционалния контраст между съзвучията чрез реализирането на модулативни 
отклонения (сравни с пр. 3): 

2 При ладовата мутация се запазва ладът, като се променя височината на тониката. 
При ладовата модулация е обратното – променя се ладът, а се запазва височината на тониката. 
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Най-ярко процесуалната динамика на формата се влияе от хармо-
ничната ладо-функционалност (включително и от сонантността), а също 
така и от ритъма на смяна на хармонията. Същевременно разчленяването 
на музикалното съдържание е най-силно зависимо от хармоничното раз-
витие – от оформящите се различни по степен на значимост каденци, по-
лукаденци и от тоналното движение3. Ето защо хармонията (благодарение 
на ладовата функционалност) играе първостепенна роля в структурното 
организиране на музикалната форма (в синтактичен и във функционален 
аспект) и върху процесуалната динамика. С това следва да се разкрие осо-
бено важната конструктивна роля на акордовиявертикал като елемент на 
музикалния език.

Музикалният анализ разглежда ладовата функционалност в тесен и 
в широк смисъл на думата. В тесен смисъл функционалността се изразява 
в непосредствените ладохармонични отношения между акордите, а в широк 
смисъл – във функционалните съотношения между тоналностите: подобно 
на тонически, субдоминантов или доминантов акорд съответно се говори за 
тоническа (главна) или субдоминантова тоналност и оттам – за тонален план 
на развитие във формата.

Във връзка със структурната организация на съдържанието хармо-
нията проявява действието си на две равнища. Докато в нисш порядък тя 
влияе върху формата най-вече в синтактично-структурен и евентуално от-
там – посредствено във функционално-структурен план, то във висш поря-
дък хармонията оказва влияние върху съдържанието най-вече във функцио-
нално-структурен аспект (т. е. тоналната организация на отделните елементи 
показва тяхната конкретна функция във формата или дори определя нейния 
тип – например разликата между разширения вариант на рондото и сонатно-

3 Следва да се подчертае, че времето е основният фактор, според който при протичането 
на акордовитепоследования възникват или не се формират каденци. (Това може да се установи 
при встъпление на едно и също хармонично последование в различни моменти.) 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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то рондо се състои в тоналната организация на частите при първоначалното 
им изложение и репризиране).

В изграждането на музикалните форми (едночастни и многочастни) 
често се наблюдава появата на една и съща тоналност на разстояние (поня-
кога доста голямо), при което се говори за тонални резонанси4. Чрез тях 
възникват тонални арки, които в значителна степен съдействат за постига-
нето на единство във формата. По този специфичен начин също се разкрива 
важната роля на хармонията във висш порядък5. Освен в крупен план, при 
протичането на формата понякога се установява проявата на хармонични 
резонанси и в нисш порядък (акордови резонанси), предвид употребата на 
едно и също (характерно) съзвучие в различни части на творбата (едночаст-
на или многочастна). Така, подобно на водещите интонации или водещите 
ритмични фигури, може да се говори и за лайтакорди6.

Друго важно понятие, с което музикалният анализ оперира е функцио-
нални връзки на разстояние (ладо-функционални арки). Има се предвид 
най-често създаването на функционална неустойчивост и нейното разреше-
ние, което не настъпва веднага, а на разстояние7. Подобна форма на разре-
шение се явява динамичен фактор в развитието. Например в стремежа да се 
стигне до разрешение, полукаденцата в края на първото полуизречение на 
музикален период стимулира протичането на второто полуизречение, в за-
ключението на което се разполага тонически акорд. По принцип функцио-
налните връзки на разстояние могат да се проявят и на по-ниско или на по-
високо структурно равнище.

Освен ладова функционалност, в хармонията е заложена и фонична 
функционалност. Тук става дума за колористичния (цветовия) аспект на 
фонизма, който в късноромантичната музика измества на по-заден план ла-
довата функционалност или напълно я неутрализира. В съотношението меж-
ду фонична и ладова функция е установена обратно пропорционална за-
висимост: колкото по-неутрален е акордът в ладофункционално отношение, 

4 Понятието е въведено от Вл. Протопопов [вж. 5]. 
5 В Симфония № 9 на Бетовен например тоналността на шеста степен (Bdur) спрямо 

главния център се появява неколкократно – още в началната фаза на прехода към втората тема, 
в първия елемент от зоната на самата втора тема на първата част от цикъла. По-нататък споме-
натата тоналност се оказва основна за третата част на симфонията, проявявайки се след това 
във въведението към финала и в самия финал – в началото на третата група от вариации (в раз-
мер 6/8). Следователно тоналността Bdur, употребена в първата част от цикъла, дава началото 
на поредица от тонални арки в цялата симфония. По повод използването на тази тоналност в 
първата част (като нетипичен тонален център за втората тема на сонатната форма) следва да се 
отбележи, че по този начин посочената сфера изпълнява своеобразен вид предвещаваща роля 
в тонален аспект, каквато функция обикновено изпълняват въвеждащите части. 

6 Типичен пример представлява неколкократната поява на неаполитанското съзвучие в 
първата и третата част на Соната № 14 (“Лунна“) от Бетовен. 

7 По същността си съединителните интонации в изграждането на мелодията пораждат 
функционални връзки на разстояние, само че в едногласен план. 

Николай Митев Андриянов



255
толкова повече нараства неговата цветова функция и обратно – ладофунк-
ционалната активност неутрализира, измества на по-заден план цветовата 
функция на акорда, която обаче не изчезва напълно. Пресечна точка между 
ладовата и фоничната функционалност е т. нар. ладофонизъм – явление, при-
също например за музиката на Бах. Тя често пъти звучи „цветно“, но в нея 
ладовото значение на акордите принципно е добре изявено. През класицизма 
ладовата функционалност има първостепенна роля, а през романтизма тя от-
стъпва позициите си пред фонизма8.

Съвсем очевидно колористичният потенциал на хармонията е изведен 
в следващата импресионистична пиеса – „Момичето с ленените коси“ (Пре-
люд № 8 от първия том с Прелюди) на Дебюси. В тази творба (вж. пр. 6), освен 
фонизмът на хармонията, чрез подходящи фактурни средства максимално 
са използвани тембровият и регистров колорит на пианото. Изведен е мато-
вият блясък (породен от бемолните тоналности) на тоновете и на акордите. 
Стремежът за размиване и създаване на цветни петна намира проявление и 
в метрума, предвид фиктивната като възприемане метрична и тактова орга-
низация и в стремежа за сливане на паралелните тоналности (Gesdur – esmoll) 
още от самото начало на творбата, които непрекъснато преливат една в друга. 
Играта на мажора и на минора (не само между паралелните тоналности, но и 
между едноименните esmoll и Esdur – в експозиционния и средния дял) също 
съдействат за постигането на колористични ефекти9. Особено впечатляваща 
е каденцата в края на втория дял с ниските шеста и седма степен в мажорна-
та тоналност (вж. тактове 21–22), които съдействат за ладова модулация до 
едноименния минор. В неговите условия вече използването на мажорна (до-
рийска) субдоминанта, подчертана със синкоп (вж. такт 23), придава особен 
колорит на съдържанието (за доста кратък, наситен с хармонична събитий-
ност, отрязък)10. Ако в експозицията паралелните Gesdur и esmollсе обединя-
ват по мелодичен път – чрез хармонична фигурация (фигуриране на септа-
корд, получен от тониките на двете тоналности), то в репризата (вж. такт 24), 
благодарение на което се отчита нейното начало, се реализира съчетаване на 
двете тоники по вертикал, подлежащи отново на фигуриране (преместване). 
Употребата на дисонантни хармонични съчетания, умело преплетени в кон-
сонантната хармония, също съдейства за самобитното (в сонантен аспект) 
оцветяване на творбата.

8 По този въпрос швейцарският музиковед Ернст Курт написва специален труд „Роман-
тичната хармония и нейната криза в „Тристан“ от Вагнер“ [вж. 4], който получава изключител-
на популярност. Според Курт, най-общо казано, кризата в романтичната хармония настъпва 
от това, че цветовата функция на акордите неутрализира тяхната ладова функционалност, коя-
то се счита за основен формообразуващ фактор. 

9 Известен колорит внася и епизодичната проява на пентатоничналадова основа (вж. 
тактове 12, 19–21). 

10 Дорийската субдоминанта влиза във функция на двойна доминанта по отношение на 
Gesdur. 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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Във връзка с фонизма на акордите (който зависи от ладо-функционал-
ността им, от сонантността им, определяща се от тяхната качествена характе-
ристика, от съпоставянето им с другите съзвучия и от абсолютното звучене 
на акордите в акустически аспект) следва да се спомене и за изразните въз-
можности на ладовете (като строеж) и тоналностите, които оказват влияние 
върху характера на мелодията и хармонията като елементи на музикалния 
език. Известно е, че всеки лад (старинен, класически с неговите разновидно-
сти, пентатоничен, сериен, кристалически или ладовете, съдържащи умалена 
октава в звукореда си и др.) е носител на специфичен колорит. По повод на 
тоналностите, също отдавна са установени известни закономерности относ-
но техния цвят и емоционален характер.

Смята се, че бемолните тоналности звучат по-матово, в сравнение с ди-
езните (характеризиращи се със светъл колорит). Подобно твърдение е вярно 
дотолкова, доколкото може да се приеме, че мажорът и минорът са носители 

Николай Митев Андриянов
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на определен емоционален характер (минорът звучи тъжно, а мажорът – ве-
село, оптимистично). Разбира се, винаги се откриват изключения от подобни 
схващания11. В тази връзка може да се каже, че движението към бемолните 
тоналности предизвиква впечатлението за потъмняване, а към диезните – за 
просветление. По аналогичен начин повишението на степените се свързва с 
доминантовостта (просветление, породено от движението по посока на диез-
ните тоналности), а понижението им – към субдоминантовостта (потъмнява-
не от насочеността на развитието към бемолните тоналности)12.

Подобно на старогръцкия етос на ладовете се приема, че тоналностите 
също са носители на определен емоционален характер. Например съществува 
схващането, че тоналността h moll се използва от Бах за пресъздаването на 
скръбни образи (в Меса в h moll и в Матеуспасион), както и функционално 
подчинените на тази тоналност fismoll и e dur. За пресъздаването на радостно 
чувство, тържественост и ликуване Бах си служи най-често с тоналност D dur 
и нейната доминантова – A dur.

Възприето също е схващането, че тоналностите пораждат и определена 
цветова асоциация. Например пасторалните картини в музиката се изобразя-
ват със „зелената“ тоналност F dur13. Пораждането на цветови асоциации от 
тоновете и тоналностите е частен случай на проява на психологическото 
явление синестезия.

Съществува и друг аспект на конструктивните възможности на хармо-
нията (освен ладовата функционалност и сонантността), проявяващ се по-
средством гласоводенето. Известно е, че то е основен компонент на хармо-
нията, възникващ при свързването на акордите и влияе на техния строеж, 
функционална изява и понякога – на логиката в ладо-хармоничното разви-
тие. Редица композитори отдават голямо значение на изразните възможности 
на гласоводенето, благодарение на което хармонията успява пълноценно да 
изяви своя потенциал. Той се подсилва от полифонизацията на хармоничния 

11 Популярната Ария из Сюита № 3 на Бах, въпреки че е организирана в мажорна то-
налност, не поражда радостни чувства. По сходен начин темата на вариациите от Каприз № 
24 за соло цигулка на Паганини създава позитивно настроение, въпреки че е организирана в 
минорна тоналност. 

12 Е. Курт например открива характерната особеност при Вагнер (в „Тристан“), преди 
кулминационни моменти, концентрацията на напрежението да се съпътства от бързо и ин-
тензивно потъмняване на атмосферата преди буря. Такова наслояване на тъмни цветове (дви-
жение към бемолите) преди кулминация швейцарският музиковед посочва и в някои сонати 
на Бетовен – обикновено в първите, но нерядко и в бавните части на циклите [4; 154]. Във фи-
налната част на Соната № 17 лъжливата реприза в разработката (в началото на същинската ѝ 
фаза) – непосредствено преди кулминативната зона – се провежда в си-бемол минор при глав-
на тоналност реминор. След това – в същинската фаза на прехода към втората тема в репри-
зата – като своеобразен вид тонален резонанс – тази ладовисочинна сфера отново се появява. 

13 Симфония № 6 (Fdur) на Бетовен носи нарицателното име Пасторална. „Блясъкът“ на 
цвета на ленените коси от разгледаната пиеса на Дебюси се отразява от бемолните тоналности 
Gesdur и esmoll, а в „Лунна светлина“ из Бергамаска сюита на същия автор като основна се из-
ползва „матовата“ тоналност Desdur. 

По въпроса за конструктивно-изразните възможности на хармонията ...
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многоглас, образувайки синтетичен тип фактура – акордово-контрапунктич-
на. Нерядко гласоводенето във вертикален аспект се подчертава чрез прокар-
ването на определени интерваловипоследования между двойките гласове, 
при което се получава противоположно постепенно движение от следните 
типове (пълната им поредица): секунда – кварта – секста – октава – децима 
или нона – септима – квинта – терца – прима. Тези движещи сили в линейно-
то свързване на хармоничните структури се проявяват още в ренесансовата 
полифония, употребяват се плътно от Бах и се възприемат от редица компо-
зитори на класическата и романтичната епоха14.
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SPECIFICS OF STUDENTS ANXIETY AND STYLE  
OF BEHAVIOR IN CONFLICT SITUATIONS

Pavlina Ivanova Lazarova

ABSTRACT: The article presents the results from a study of anxiety and style of behav-
ior in conflict situations of a group of students from Konstantin Preslavsky University 
of Shumen. The research shows statistically significant differences in the manifestations 
of anxiety in men and women and significant statistical dependences between style of 
behavior in conflict situations and manifestations of anxiety in both genders.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Въведение

Съвременния човек трябва да умее да се адаптира ефективно към новите 
условия, да търси контакт с околните и да работи успешно в различни жизнени 
сфери. Тези умения зависят до известна степен от проявите на тревожност на 
личността. В своето ежедневие човек постоянно се сблъсква с противоречиви 
мнения и интереси, които могат да доведат до конфликт. Тъй като конфликтите 
обхващат сферите на взаимоотношенията, социалните взаимодействия и дей-
ността, човек трябва да може да избере най-ефективния стил на поведение в 
конфликтни ситуации независимо от равнището на неговата тревожност.

Целта на изследването е да се открият особеностите в проявите на тре-
вожност и стила на поведение в конфликтни ситуации на група студенти и 
студентки от „ШУ. Еп. К. Преславски“ и да се установи как ситуативната и 
личностната тревожност влияят върху начините за реагиране в конфликтни 
ситуации.
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Хипотези: 
1.  Предполага се, че проявите на тревожност и стилът на поведение в 

конфликтни ситуации са различни при мъжете и жените.
2.  Предполага се, че съществуват статистически значими различия в 

проявите на тревожност и стила на поведение в конфликтни ситуа-
ции при студенти и студентки.

3.  Допуска се, че съществуват статистически значими зависимости 
между стила на поведение в конфликтни ситуации и проявите на 
тревожност при студентите в двата пола.

Задачи: 
1.  Да се направи сравнителен анализ на показателите на тревожност и 

стила на поведение в конфликтни ситуации на студентите.
2.  Да се потърсят статистически значими различия между изследвани-

те характеристики в двата пола.
3.  Да се потърсят статистически значими зависимости между изследва-

ните характеристики в двата пола.
Приложени са въпросник за изследване на тревожността на Ч. Спил-

бъргър [1] и тест на К. Томас за изследване стила (стратегии) на поведение и 
степента на конфликтност [2].

Методи
Изследвани са 240 студенти от Шуменския университет „Епископ Кон-

стантин Преславски“ – 87 мъже и 153 жени.
1.  Т-тест (Т-tests) за търсене на статистически значими различия между 

средните стойности на един и същ показател в две отделни групи.
2.  Хи-квадрат (Chi-square tests) за търсене на статистически значими 

зависимости между две качествени променливи.

Резултати
Анализът на резултатите от въпросника за изследване на тревожността 

на Ч. Спилбъргър показва, че при мъжете преобладава ниска ситуативна тре-
вожност (67,8%), умерена ситуативна тревожност се наблюдава при 19,5% от 
тях, а висока ситуативна тревожност – при 12,6%.

63,2% от студентите са с умерена личностна тревожност, 18,4% от тях са 
с ниска и 18,4% с висока личностна тревожност.

При жените преобладава умерена ситуативна тревожност (45,1%), 
36,6% от тях са с ниска, а 18,3% с висока ситуативна тревожност.

46,4% от студентките са с умерена личностна тревожност, 7,8% от тях са 
с ниска, а 45,8% с висока личностна тревожност.

Отчитат се статистически значими различия между степента на проява 
на ситуативната (Sig. = 0,000) и личностната тревожност (Sig. = 0,000) при 
студентите от двата пола.

Павлина Иванова Лазарова
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Резултатите от приложения тест на К. Томас за изследване на стила на 

поведение и степента на конфликтност показват, че 32,2% от студентите пред-
почитат стил на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“, 26,4% от 
тях предпочитат стила „Приспособяване“, 25,3% – „Избягване“, 9,2% – „Съ-
перничество“ и едва 6,9% предпочитат „Сътрудничество“.

Ситуацията при студентките е аналогична 33,3% от тях прилагат страте-
гията „Компромис“, 29,4% – „Приспособяване“, 19,6% – „Избягване“, 11,8% – 
„Съперничество“ и едва 5,9% избират „Сътрудничество“.

Съпоставката на резултатите от двете методики показва, че 32,2% от 
мъжете с ниска ситуативна тревожност предпочитат стил на поведение в кон-
фликтни ситуации „Приспособяване“, 28,8% предпочитат стиловете „Избяг-
ване“ и „Компромис“, а 5,1% избират „Сътрудничество“ и „Съперничество“.

Мъжете с умерена ситуативна тревожност избират стратегията „Ком-
промис (41,2%), 29,2% от тях предпочитат „Съперничество“, 17,6% – „Избяг-
ване“ и 5,9% „Приспособяване“ и „Сътрудничество“.

В групата на студентите с висока ситуативна тревожност преобладава 
стилът на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“ (36,4%), 27,3% из-
бират „Приспособяване“, а 18,2% – „Избягване“ и „Сътрудничество“.

Отчетена е статистически значима зависимост между степента на про-
явената ситуативна тревожност и избрания стил на поведение в конфликтни 
ситуации при мъжете (Р = 0,041).

Жените с ниска ситуативна тревожност предпочитат стратегията 
„Прис пособяване“ (42,9%), 19,6% избират „Избягване“ и „Компромис“, а 
8,9% – „Съперничество“ и „Сътрудничество.

Умерената ситуативна тревожност кара студентките да изберат страте-
гията „Компромис“ (43,5%), 24,6% избират „Избягване“, 17,4% – „Приспосо-
бяване“, 11,6% – „Съперничество“ и 2,9% „Сътрудничество“.

Студентките с висока ситуативна тревожност избират стратегията 
„Компромис“ (35,7%), 32,1% – „Приспособяване“, 17,9% – „Съперничество“ и 
7,1% „Избягване“ и „Сътрудничество“.

При жените също е отчетена статистически значима зависимост между 
степента на проявената ситуативна тревожност и избрания стил на поведе-
ние в конфликтни ситуации (Р = 0,011).

Мъжете с ниска личностна тревожност предпочитат стила на поведе-
ние „Избягване“ (50%), 31,2% предпочитат „Приспособяване“, 12,5% – „Ком-
промис“ и 6,2% „Сътрудничество“.

41,8% от студентите с умерена личностна тревожност предпочитат 
стратегията „Компромис“, 23,6% предпочитат „Приспособяване“, 21,8% – 
„Избягване“, 7,3% – „Съперничество“ и 5,5% „Сътрудничество“.

Студентите с висока личностна тревожност избират „Приспособяване“ 
(31,2%), 25% избират „Съперничество“, 18,8% – „Компромис“ и 12,5% „Избяг-
ване“ и „Сътрудничество“.

Особености на тревожността и стила на поведение в конфликтни ситуации ...
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Има статистически значима зависимост между степента на проявената 

личностна тревожност и избрания стил на поведение в конфликтни ситуации 
при мъжете (Р = 0,031).

Жените с ниска личностна тревожност предпочитат компромиса (41,7%), 
приспособяването (33,3%), избягването (16,7%) или сътрудничеството (8,3%).

„Компромис“ е стилът на поведение в конфликтни ситуации при 29,6% 
от жените с умерена личностна тревожност, 28,2% избират „Приспособява-
не“, 23,9% – „Избягване“, 11,3% – „Съперничество“ и 7% „Сътрудничество“.

Аналогична е ситуацията при студентките с висока личностна тревож-
ност, „Компромис“ избират 35,7% от тях, 30% избират „Приспособяване“, 
15,7% – „Избягване“, 14,3 – „Съперничество“ и 4,3% „Сътрудничество“.

При жените също има статистически значима зависимост между сте-
пента на проявената личностна тревожност и избрания стил на поведение в 
конфликтни ситуации (Р = 0,043).

Обсъждане
За мъжете е характерна ниска ситуативна тревожност, а за жените – 

умерена. И в двата пола преобладава умерената личностна тревожност, което 
показва, че студентите имат адекватна мотивация и готовност за изпълнение 
на различни видове дейност, те могат да проявят самоконтрол, да се мобили-
зират и да действат адекватно в различни ситуации.

Преобладаващата част от студентите мъже и жени избират стил на по-
ведение в конфликтни ситуации „Компромис“. Стратегията предполага вза-
имно разбиране и отстъпки по важни страни на проблема, произтичащи от 
конфликта. Налице е съгласие за частично удовлетворяване на собствените 
интереси, в замяна на удовлетворяване на определении интереси и на друга-
та страна. На практика разногласията остават, но сключеният договор дава 
възможност за нормална съзидателна дейност. Тази стратегия е печеливша 
при противоположни цели, но равна власт и възможности за постигането им. 
Оказва мотивиращ ефект и върху двете страни. Основна опасност на тази 
стратегия е, че решението на важни проблеми е „наполовина“, което може до 
доведе до следващи конфликти.

Мъжете и жените с ниска ситуативна тревожност прилагат стратегията 
„Приспособяване“ в конфликтни ситуации. Тя е свързана с отстъпка, снижа-
ване на изискванията и стремежите на страните и приемане на позицията на 
една от тях. Приложима е в междуличностни конфликти. Удобна стратегия за 
едната от страните, която смята, че предметът на спора не е особено важен и 
предпочита „мира“. Тази позиция може да бъде възприета не като желание за 
избягване на какъвто и да е сблъсък, а като слабост

Студентите мъже и жени с умерена и висока ситуативна тревожност 
предпочитат стила на поведение „Компромис“.

Мъжете с ниска личностна тревожност прилагат стратегията „Избягва-
не“ в конфликтни ситуации. Тази стратегия обикновено се прилага при труд-
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ни за решаване проблеми. Тя предполага отстъпчивост, която е неоправдана 
и с голяма доза пасивност при решаване на проблема.

Студентите с умерена личностна тревожност избират стратегия „Ком-
промис“, а тези с висока личностна тревожност – „Приспособяване“.

Жените с ниска, умерена и висока личностна тревожност предпочитат 
стила на поведение в конфликтни ситуации „Компромис“.

Заключение
Различията в проявите на тревожността в двата пола се отнасят до си-

туативната тревожност – при мъжете тя е ниска, а при жените – умерена. В 
групата е отчетена умерена личностна тревожност.

Степента на проява на ситуативната тревожност в двата пола повлиява 
избора на стил на поведение в конфликтни ситуации. При прехода от ниска 
към умерена и висока ситуативна тревожност стилът на поведение премина-
ва от „Приспособяване“ към „Компромис“.

Промяната в степента на проява на личностната тревожност при мъ-
жете води до промяна и избраната стратегия за поведение в конфликти. Ни-
ско тревожните мъже предпочитат избягването, умерено тревожните – ком-
промиса, а високо тревожните – приспособяването.

Независимо от степента на проява на личностната тревожност жените 
предпочитат стратегията „Компромис“.
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РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ  
В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

Пенка Петкова Кожухарова

DEVELOPMENT OF THE CRITICAL THINKING  
IN THE LEARNING PROCESS

Penka Petkova Kozhuharova

АBSTRACT: The article analyzes the current needs related to the development of trans-
versal competences in the learning process. The content features and the stages in the 
process of critical thinking are indicated. The technology of its development is presented 
in determining the objectives of education, selection of the curriculum, the application 
of methods and forms of education.
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oт параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

През последните десетилетия се очертава необходимостта от нова об-
разователна парадигма, която следва да отговори на потребностите на хората 
в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия се свят. 
Съвременнитеобразователни системи работят в по-широк социален и иконо-
мически контекст, в който настъпват бързи промени със значими последици 
за пазара на труда. Голяма част от тях са в посоки, които са били непредсказу-
еми преди години, и значими аспекти са били пренебрегнати или неразбрани 
при формиране на образователните политики. Редица международни орга-
низации като Организацията за икономическо развитие и сътрудничество 
(ОИСР), Световната банка, ЮНЕСКО и Европейската комисия предприемат 
изследвания, водещи до признаването на значението на ключови компетен-
ции и създаване на рамки, предназначени заразяснения и насоки при разра-
ботване на образователните политики и стратегии.

Международното изследване на основни компетенции сред възрастни-
те (PIAAC) анализира текущите нива и разпределение на когнитивните уме-
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ния при населението в трудоспособна възраст от държави членки на ОИСР. 
То проучва до каква степен тези умения са важни за успех на пазара на труда, 
какво е тяхното развитие с течение на времетои как те биха могли да повли-
яят на живота ни сега и за в бъдеще [11]. Констатира се, че езиковата, ма-
тематическата грамотност и познанията в областта на природните науки и 
технологиите са основа за по-нататъшното учене и ключ към постигането на 
заетост, социално приобщаване и икономически растеж.

Проучванията сред 15-годишните, реализирани чрез тестовете на PISA, 
констатират, чеприблизително една пета от младото поколение не разполага 
с необходимите основни умения в тези области [12]. Отчитайки значимостта 
на тези фундаментални умения с оглед на бъдещата заетост, социално приоб-
щаване и продължаващо образование, Съветът на Европа приема като кри-
терий делът на учениците, чиито основни умениясе оценяват като „слаби“, да 
бъде под 15 % до 2020 г [6].

Осигуряването на висококачество на образованието, което предоста-
вя ключови компетентности за всички, е един от най-ефикасните начини за 
стимулиране на заетостта и социалното приобщаване. За да бъдат адаптира-
ни учебните програми към съвременните потребности в разработена Евро-
пейската рамка за ключови компетенции за обучение през целия живот, са 
набелязани умения, които са предпоставка за личната реализация, активно-
то гражданско участие, социалното приобщаване и пригодността за наема-
не на работа. Тя включват „традиционни“ компетенции, като познаване на 
майчиния език, владеене на чужди езици, основни познания по математика и 
точни науки, умения в областта на цифровите и информационни технологии, 
но също и умения с трансверсален характер като умението да се научиш да 
учиш, социални и граждански умения, инициативност и предприемчивост, 
умения за отчитане на културните различия и изразяване [13].

През последните години, в ЕС, се наблюдава тенденция към намалява-
не дела на ниските постижение: от 20,3% през 2006 г. и 17,8% през 2009 г., до 
16,6% през 2012 г., но съществува и група страни, при които все още една тре-
та от учениците са с ниски постижения. България ес най-висок дял на ниски 
постиженияпо математика (43,8%), като тази тенденция се наблюдава и по 
четене и природни науки [12].

Резултатите от PISA 2012 яснопоказват, че постиженията в трите об-
ласти (четене, математика и природни науки) корелират силно помежду си. 
Учениците, които показват определени нива на основни компетенции в една 
от областите, имат подобни резултати и в другите области [12]. Следовател-
но политиките, насочени към преодоляване на ниските постижения в една 
област, често са подобни с политиките и технологиите в друга. Част от тези 
технологии включват развитието на метакогнитивните умения на учениците, 
тяхното интегрирано овладяване чрез учебното съдържание и оценяване. В 
този аспект, Европейската комисия посочва като значимо развитието и оце-
няването на тези „хоризонтални компетенции“, свързани с уменията за кри-
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тично мислене, творчеството, инициатива, разрешаване на проблеми, оценка 
на риска, взимане на решение, общуване, самооценяване и реализация. Тези 
компетенции са свързани с развитие на мислене извън утвърдените граници, 
способност за гъвкавост и реагиране навреме, излизане извън професионал-
ните знания, умения за работа в екипиза разрешаване на проблеми, разрабо-
тване на сложни проекти и продукции. Сред тези компетентности умението 
за критично мислене присъства като съставно умение, но невинаги е отразе-
но системно и последователно в учебното съдържание.

За всички страни от ОИСР, 11,4% от 15-годишните ученици са сред най-
изявените в решаване на проблеми (ниво 5 или 6 на PISA). Те могат систе-
матично да изследва сложен проблем сценарий, да измислят много етапни 
решения, като се вземат предвид всички ограничения, и да коригират пла-
новете си в съответствие с получената обратна връзка. В Сингапур, Корея и 
Японияповече от един на всеки пет ученици постигат това ниво. В същото 
време, 21,4% от учениците в страните от ОИСРне достигат изходното второ 
ниво. Това означава, че в най-добрия случай те са в състояние да решават 
много прости проблеми [12 : 30].

В процеса на преподаване трябва да насочваме учениците, и особено 
тези със затруднения в ученето, както към предметните знания, така и към 
метапредметните, свързани с умения за познавателна дейност, развитие на 
мисленето и ученето. В настоящия доклад ще бъдат анализирани основни ас-
пекти, свързани със структурата на процеса на критично мислене и неговото 
развитие в процеса на обучение.

При анализ и уточнения на когнитивната таксономия на Б. Блум, Л. Ан-
дерсън и Д. Красвол поставят акцент върху разликата между фактическите 
знания, от една страна, като съдържание на мисленето, и от друга, на про-
цедурните и метакогнитивните знания [1]. Предметните знания са свързани 
със знания за факти: за терминология (понятия, символи, схеми), знания за 
специфични детайли и елементи (за изучавания предмет) и концептуални 
знания– за отношения между частите на система или структура, позвояващи 
им да действат като единно цяло: за класификации и категории, знания за 
принципи, отношения, знания за теории, модели и структури.

Метакогнитивните умения са свързани с процедурни знания (как се 
прави)– владеене на специфични умения и алгоритми; владеене на специ-
фични техники и методи, знания за това, кой метод или процедури кога да 
се приложи, и знания за мисленето като цяло: способи за учене – запомняне 
и структуриране; знания за познавателната дейност (планиране, контроли-
ране); самопознаване (как уча най-добре); знания за методи; за планиране на 
дейността; правила за решаване на определен практически проблем; методи 
за решаване на задачи (проблеми); нови методи за учене; методи за работа в 
екип; методи за събиране и анализ на информация; методи за оценка на ре-
зултати; самооценка на собствената дейност.
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Всяко ниво на знанието може да взаимодейства с всяко ниво на когни-

тивния процес, така че обучаемите да могат да помнят фактическо или про-
цедурно знание, да разбират концептуално или метакогнитивно знание или 
да анализират метакогнитивно или фактическо знание. Анализът, оценката и 
създаването са трите по-високи познавателни равнища в обновения вариант 
на таксономията на Блум и се свързват с мисловни умения от по-висок ранг. 
Решаването на задачи от такъв вид изисква още дивергентно, а не само кон-
вергентно мислене и получените резултати може да са специфични за всеки 
ученик [1], [2].

В процеса на обучение ние развиваме аналитичното, прогностичното, 
критичното и творческото мислене на обучаваните. Аналитичтното мислене 
е свързано с умението да се научим безпогрешно да откриваме и идентифи-
цираме: понятия, факти, закономерности, идеи, правила и т. н., проблемите и 
причините за възникването им, решенията им и последствията от това [10]. 
Уменията за прогностичното мислене предполагат да се научим да строим 
ефективни и устойчиви модели на своите идеи, концепции, да вземаме ин-
формирани решения [3]. Творческото мислене се свързва с анализа и създа-
ването, докато критичното мислене включва и оценката [9].

Критичното мислене се приема за интелектуално организиран процес 
на описание, разглеждане на твърдения или концепция, прилагане, анализ, 
синтез и оценка на информацията, събрана или генерирана чрез наблюдения, 
опит, размисъл, като насока за формулиране на изводи или предприемане на 
действия [4]. То е процес, водещ до разсъждение върху изказванията и под-
лагането под въпрос на посочените доказателства и направените оценки на 
фактите. Описва се като „мислене за мисленето“[5].

След извършване на експертна оценка и дискусия и дебат между 46 
експерти от различни области на знанието, чрез приложение на метода Дел-
фи, специалистите описват критично мислене като съчетание от когнитивни 
иафективникачества. То включвапознавателни умения, свързани с: 1) интер-
претация, 2) анализ, 3) оценка, 4) формулиране на заключения, 5) обяснение 
и 6)саморегулиране. Извършеният анализ на експертни оценки позволява да 
бъдат структурирани следните специфични когнитивни умения като индика-
тори на критично мислене [7: 6–11]: 

1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ: тълкуване, разбиране и изразяване на смисъла 
на различни данни, събития, становища, споразумения, идеи, преживявания, 
правила, процедури или критерии.

1.1. Разпределяне по категории: 
• Осмисляне и формулиране на отделни категории и структури, по 

които може да се опише определена информация.
• Класификация и описване на опит, ситуации, идеи, събития и др.
1.2. Декодиране на значения: 
• Откриване, насочване на вниманието и описване на значението на 

информация, същността на емоции, задължения, намерения, моти-
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вация, цели, социален смисъл на ценности, нагласи, политики, про-
цедури и критерии или логическа връзка, изразена в комуникатив-
ните системи като език, социално поведение, рисунки, цифри, табли-
ци, диаграми, знаци и символи.

1.3. Изясняване на значението: 
• Перифразиране, за да бъдат направени разбираеми с помощта на оп-

исания, аналогии на определени идеи, концепции, действия, снимки, 
цифри, знаци, графики, символи, правила, събития или ритуали.

• Използване на описание, аналогия или образно представяне, за да се 
преодолее непредвидена неяснота или двусмислие, или да се разра-
ботят подходящи процедури за такива действия.

2. АНАЛИЗ: Определяне на планираните и съществуващите логически 
връзки между понятия, твърдения, концепции, описания или други форми 
чрез които се изразяват съждения, събития, причини, информация или ста-
новища.

2.1. Изследване на идеи: 
• Определяне ролята и значението на различните твърдения, участва-

щи в контекста на аргумента, мотива или убежденията.
• Определяне на обхвата, рамката.
• Сравняване или съпоставяне на идеи, концепции или твърдения.
• Определяне на спорните резултати или проблеми, на техните състав-

ни части и идентифициране на концептуалните връзки на тези части 
в цялост и помежду им.

2.2. Идентифициране на аргументи: 
• Като се имат предвид изведените аргументи, въпроси или идеи, се 

определя дали те водят до приемане или оспороване на някои от въз-
гледите, мненията или гледните точки.

2.3. Анализ на аргументи: 
• Въз основа на изведените доводи, необходими за поддържане или 

оспорване на някои твърдения, становища или гледни точки, да се 
определи и различи: 
(А) целта на основното заключение; 
(Б) предпоставките, изведени в подкрепа на основното заключение; 
(C) допълнителните условия и причините, изведени за подкрепа на 

основното заключение; 
(D) допълнителни, неизказани елементи на това разсъждение, таки-

ва като неустановени предположения, допускани възможности; 
(E) пълната структура на аргумента или последователността на ли-

нията на разсъждение; 
(F) допълнителни аспекти, съдържащи се в проучваното твърдение 

или концепция, които не играят основна роля по отношение на 
изразените аргументи.
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3. ОЦЕНКА: да се оценят логическите връзки и значимост на предста-

вените твърдения, ситуации, мнения, убеждения, опит или други доводи.
3.1. Оценка на твърденията: 
• Да се осмислят факторите, които са от значение за обективността на 

източника на информацията или становището; 
• Да се оцени целесъобразността и контекстната уместност на инфор-

мацията или процедурите; 
• Да се оцени приемливостта, равнището на доверителност, на което и 

да е твърдение или решение.
3.2. Оценка на аргументите: 
• Да бъде решено дали изведеното заключение е следствие от предста-

вените аргументи, за да бъдат приети за истина (дедуктивно опреде-
лени) или за вероятна истина (индуктивно оправдани).

• Повдигане на въпроси или възражения, за да бъде решено дали те 
разкриват значителни слабости в оценяваните доводи.

• Определяне дали аргументът се основава на неверни или съмнител-
ни предположения и доколко те се отразяват на значимостта на аргу-
ментите.

• Определяне на значимостта на доказателствата, аргументите и пред-
положенията, за да бъде определена допустимостта на този довод.

• Разграничаване на разумните и погрешните заключения; 
• Определяне на доказателствата или неочакваните резултати от аргу-

мента, за да се определи допустимостта на този аргумент; 
• Определяне степента на евентуална допълнителна информация, коя-

то може да засили или да отслаби аргумента.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: намиране и привеждане на елементи, необходими за 

правилни и разумни изводи.
4.1. Уточнение на доказателствата: 
• В частност, да се идентифицират съждения, изискващи обосновка, 

и да се формулира стратегия за търсене и събиране на информация, 
която може да осигури необходимите аргументи и обосновка; 

• В общ план, да се реши отнася ли се информацията към приемливо, 
правдоподобно решаване на даден проблем, алтернатива, теория, хи-
потеза, твърдение за да бъде определена правилна изследователска 
стратегия за придобиване на такава информация.

4.2. Формулиране на алтернативи: 
• Да се формулират множество алтернативи за решаване на проблема, 

да се постулират редица хипотези по въпроса, да се формулират ал-
тернативни хипотези по отношение на събитието, да се разработят 
планове за постигане на целите.

• Да се предположи и проектира диапазон отвъзможни последици от-
решенията, наредбите, политиките итеориите и да бъдат отчитани 
предпоставките и рисковете, които крият.
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4.3. Формулиране на изводи: 
• Използване на подходящи способи за изводи какво положение, по-

зиция, мнение или гледна точка трябва да бъдат взети по този въпрос 
или проблем.

• Използвайки редица твърдения, описания, въпроси или други фор-
ми на представяне, да се изведат логически свързаните с тях отноше-
ния, последствия или предположения, които те гарантират, предпо-
лагат или влекат след себе си.

• Да се използват различни разновидности на съждения – аналоги, ин-
дуктивни, дедуктивни, от научна гледна точка и др.

• Да се определи кое от няколкото възможни заключения е най-сигур-
но или очевидно, или трябва да бъде отклонено или оценено като 
по-малко вероятно.

5. ОБОБЩЕНИЕ: Формулиране на резултатите от ръзсъжденията, обяс-
нение на тези разсъждения в контекста на концептуалните, методологически-
те, критериологическите и контекстните термини, върху които се основават 
резултатите. Представяне на разсъждения с използване на убедителни доводи.

5.1. Формулиране на резултатите: 
Формулиране на точни твърдения, описания или представяне на ре-

зултати, за да бъдат проанализирани, оценени, направени изводи и изведени 
заключения и практически приложения.

5.2. Обосноваване на процедурата (методиката): 
Да бъдат представени доказателства, концептуални, методически, кри-

териологически и контекстни съждения, които се използват при формиране-
то на интерпретацията, оценката или изводите, така че някой друг също да 
може точно да изпълни, оцени или обясни тази процедура на самия себе си 
или другиму.

5.3. Представяне на аргументи
• Извеждане на аспекти, които подлежат на дискусия и към които мо-

гат да бъдат проявени каквито и да е претенции.
• Умение да се сблъсква с възражения по отношение на методиката, до-

казателствата, критериите и контекстната уместност на логическите, 
аналитичните и оценъчните съждения.

6. САМОРЕГУЛИРАНЕ: Опит да се извърши анализ на когнитивни-
те процеси, които са участвали при формиране на концепцията и изводите. 
Подлагане на собствените или чуждите съждения с цел поставяне на въпро-
си, потвърждаване или коригиране на разсъжденията или резултатите.

6.1. Самопроверка: 
• Обмисляне на разсъжденията, потвърждаване на правилните резул-

тати, коректното представяне и изпълнение на използваните когни-
тивни умения и процедури.

• Да бъде направена обективна и смислена самооценка на метакогни-
тивни съжденията и становищата за тяхното приложение.
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• Да бъде оценена степента на влияние върху разсъжденията на не-

достатъка на знания, влиянието на стереотипи, предубежденията, 
емоциите или други факти, които ограничават обективността или 
рационалността.

• Да бъдат обмислени мотивите, ценностите, нагласите и интересите, 
за да бъдат обосновани стремежите към безпристрастност, справед-
ливост, цялостност, обективност, достоверност, разумното и рацио-
налното в проучване, тълкуване, оценки и изводи.

6.2. Самокорекция: 
• Когато самопроверката разкрива грешки, е необходимо да се изра-

боти уместна процедура за поправка или корекция на грешките или 
причините, ако това е възможно.

Уменията за критично мислене могат да бъдат групирани и класифи-
цирани по различни способи, в този смисъл класификацията, обоснована в 
резултат на изследване на експертни оценки по метода Delphi, не е задължи-
телно да бъде единствено вярна. Но допълнителното диференциране на със-
тавни умения и отличаването им едно от друго не е нито необходимо, нито 
полезно. На практика използването на едно ключово умение или под-умение 
може да предполага наличието на другите. Тази систематизация е заложена в 
когнитивната таксономия на целите на Б. Блум [2].

Много от описаните умения и подумения за критично мислене са ва-
жни и за други видове дейности, поради което учените ги приемат за широко 
приложими и целенасочени. Не всички полезни когнитивни процеси са част 
от критичното мислене. Не всички ценни умения за мислене – умения за кри-
тичното мислене – това е само една от разновидностите на тясно свързаните 
форми на мислене от висш порядък, такава като решаването на проблеми, 
взимането на решения и творческото мислене. Сложните зависимости между 
тези форми все още не са всестранно изучени.

Ефективното преподаване на критично мислене зависи от установява-
нето на взаимодействие в класната стая, което насърчава приемането на раз-
лични перспективи и свободните обсъждания. Критичното мислене подпо-
мага академичното израстване. Констатирано е, че учебните цели, стратегии 
и оценяване, които изискват по-високи нива на когнитивно мислене, оказ-
ват положително въздействие върху процеса на учене при учениците [8]. В 
действителност преподаването на мислене е свързано с по-високи резултати 
от тестовете [7]. Уменията за критично мислене се усвояват най-добре чрез 
учебното съдържание по отделните предмети, вътрешнопредметните и меж-
дупредметните връзки.

Байер идентифицира десет умения за критично мислене, които учени-
ците могат да използват при преценяването на валидността на твърденията 
или аргументите при обучението по различни учебни предмети: разграни-
чаване на доказуеми факти и ценностни твърдения; разграничаване на ре-
левантната и нерелевантната информация, твърдения или причини; опре-
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деляне на достоверността на източника; идентифициране на двусмислените 
твърдения или аргументи; идентифициране на неизречените допускания; 
идентифициране на предубедеността; идентифициране на логическите греш-
ки; разпознаване на логическата непоследователност в линията на аргумента-
ция; определяне на силните страни на аргумент или твърдение; формулиране 
на заключения.

Авторът отбелязва, че това не е последователност от стъпки, а списък 
от възможни начини, по които учениците могат да подхождат към информа-
цията, за да оценят дали тя е вярна, или смислена. При преподаване на кри-
тично мислене е важно не само учениците да усвоят използването на тези 
стратегии, но и да преценяват кога е подходящо приложението им [5]. Това 
е свързано с уменията за саморефлексия и саморегулиране, които са важен 
аспект на критичното мислене.

В доклада на „Партньорство за 21-ви век“ са идентифицирани четири 
области на умения за критично мислене: (1) ефективни разсъждения, (2) из-
ползване на модели за мислене, (3) вземане на решения и правене на избор (4) 
решаване на проблеми. Тези мисловни процеси често изискват учениците да 
проучат много информационни източници и да определят основната инфор-
мация, свързана с изпълнение на задачата [8 : 23].

Основният подход към преподаването на критично мислене е чрез пре-
доставяне на образователни среда, която улеснява активното учене. Тази сре-
дасъздава възможност проблемите и предизвикателствата да бъдат решени 
чрез дебати, експериментиране, проучване и творчество. Конструктивистки-
ят подход при ученето извежда концепцията, че знанието е процес и че уче-
щите трябва индивидуално и активно да трансформират сложната информа-
ция, за да я направят своя. Акцентът се премества от пасивното, механично 
учене към „учене чрез действие“, „учене чрез участие“. При активното учене 
самото знание се разгръща като процес на общуване във времето и простран-
ството. Учениците се учат чрез наблюдения, дискусии, изследвания, синтез. 
Превъзмогват се стереотипите в мисленето. Създава се възможност да се 
представя широк спектър от различи гледни точки, да бъдат избирани раз-
лични от собствените схеми на мислене.

Развиват се определени умения за: тьрсене и намиране на определена 
информация, откриване на обща идея, разкриване на взаимовръзки, критич-
но четене и слушане, толерантна комуникация, ефективна дискусия, презен-
тация, интерпретация, правилен избор на решение и др. Чрез интерактив-
ните методи се стимулират междуличностните взаимоотношения, формират 
се интелектуална, психологическа (свързана с преодоляване бариерите за ус-
пешното встъпване в контакт) и социална готовност за участие в общуването 
и практическа реализация на тази готовност.

Учениците трябва да развиват своето мислене и ключови компетентно-
сти чрез активни, автентични, съвместни задачи. Конструктивистките стра-
тегии подчертават преработката отгоре надолу, при което учениците започ-
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ват с комплексни проблеми или задачи и откриват основни познания и уме-
ния, необходими за решаване на проблемите или изпълнението на задачите. 
Извежда се значението на кооперативното учене, задаването на въпроси или 
стратегиите за изследване, както и други метакогнитивни умения. Учениците 
трябва да си сътрудничат, но и да действат независимо, за да могат да упра-
вляват сами поведението си. Полезно е да се съчетават групови и индивиду-
ални дейности.

Ученето чрез откриване на Брунър подчертава активното учене на уче-
ниците, любопитството и творческото решаване на проблеми [5]. Осигурава-
нето на скеле, основано на идеите на Виготски, изисква учителят да помага на 
учениците в критични точки от тяхното учене [14]. Понякога е необходимо 
той да насочва към ученето, тъй като учениците се нуждаят от подкрепа при 
развитие на способността им да се учат и мислят самостоятелно.

Уменията за решаване на проблеми се преподават чрез серия от стъп-
ки, включващи например анализа на целите и средствата и представянето 
на проблема. Творческото решаване на проблеми изисква време, отлагане 
на преценките, добър пример, приложение на мисловните умения и обратна 
връзка. Мисловните умения включват: планиране, класифициране, дивер-
гентно мислене, идентифициране на допускания, идентифициране на под-
веждащата информация и генериране на въпроси.

Независимо, че уменията за критично мислене излизат извън рамките 
на отделните предмети, успешното им прилагане в конкретни ситуации из-
исква специфични знания, някои от които са свързани с конкретни методи 
и похвати, използвани за вземане на решения в конкретни ситуации: методи 
и техники за събиране на информация; методи за анализ; методи и техни-
ки за обобщаване на информацията; за генериране и творческо представяне 
на идеи; дискусионни методи; методи за оценка, самооценка и самоконтрол; 
методи за ръководене на учебния процес. Наред с тези методи, училищата 
трябва да подкрепят социалното и емоционалното развитие на учащите, да 
проучват и разработят персонализирани подходи за учене.

Необходимо е да се отбележи и спецификата на учебните задачи, кои-
то предполагат самостоятелно учене. Те трябва да изискват творческо и кри-
тично мислене в процеса на самостоятелно достигане до ново знание, а не 
повторение, имитация или проба и грешка. На учениците могат да се дават 
множество дилеми, логични и нелогични аргументи, валидни и подвеждащи 
реклами и др., при които да анализират противоречиви доказателства и иден-
тифициране на допускания или грешки в споровете [7].

Ако критичното мислене се разбира само като алгоритъм от логически 
операции, а специфичните познания – като набор от информация, то се губи 
значим аспект от ценността на критичното мислене. Изучаването на свързва-
щите звена между вземането на разумни решения и действителното им при-
ложение води до ново разбиране за ясна концепция за критическото мислене 
и специфичните познания в областта на обучението.
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ИДЕНТИФИЦИРАНИ ФОРМИ  
НА ДИСКРИМИНАЦИЯ В ИНСТИТУЦИИТУ ЗА ДЕЦА

Пламен К. Иванов

IDENTIFIED FORMS OF DISCRIMINATION  
IN INSTITUTIONS FOR CHILDREN

Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: different forms of discrimination existing in various configurations are 
identified. The most obvious forms of discrimination against children identified in SBS 
(juvenile delinquency) and EBS (educational boarding schools), which are older, usually 
over 12 years old.

KEYWORDS: discrimination, children, social educational boarding schools, correction-
al boarding school.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Идентифицирани са различни форми на дискриминация, съществува-
щи в разнообразни конфигурации. Например цитатът по-долу е илюстрация 
на комбинация от съзнателна и систематична дискриминация.

Най-очевидните форми на дискриминация се идентифицират срещу 
децата в СПИ (социално-педагогическите интернати) и ВУИ (възпитател-
ните училища интернати), които са по-големи, обикновено над 12-годишни. 
Тези деца получават джобни пари само от родителите си, ако последните бла-
говолят да им дадат или изпратят, което се случва рядко. За да се снабдят с 
джобни пари, те или работят, или продават вещите си, или извършват дребни 
кражби. Понякога работят тежък физически труд само срещу храна и цигари. 
Повечето от тях работят със знанието на възпитателите, които са изправени 
пред избора да ги пуснат да работят при хора, които все пак се легитимират 
и са известни в общността или да рискуват децата да извършат други проти-
вообществени прояви с цел да си набавят необходимите средства. Проблемът 
обаче е, че това се случва не само през ваканцията, а и през учебната година, 
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когато вместо в училище, малолетните и непълнолетни момчета (обикновено 
само момчетата) прекарват деня, работейки срещу недостойно ниско запла-
щане, т. е. стават жертва на явна трудова експлоатация.

Това е пример за пряка, съзнателна и систематична дискриминация по 
възраст, пол, етнос и социално положение, при която е очевидно бездейст-
вието на държавните органи, от една страна, да решат проблема с джобните 
пари на децата и от друга, с трудовата експлоатация на тези деца.

Тази множествена и многообразна дискриминация е най-ощетяваща за 
децата.

Чувстват ли се децата дискриминирани?
Децата, живеещи в институциите, нямат усещането, че са дискримини-

рани по някакъв начин, тъй като за тях терминът „дискриминация“ е лишен 
от съдържание.

В същото време те имат усещане за ограничения и несправедливост по 
отношение на външния свят, тъй като има съществени разлики в техния на-
чин на живот и този на околните.

а) Ситуации, в които децата усещат неравенство: 
– Не могат да излизат свободно – ограничени са както от времевия ре-

жим, така и от пространството, в което живеят; 
– Не могат никога да останат сами – всеки човек има нужда да остане 

сам със себе си поне за кратко, преди да започне да общува с другите; децата в 
институциите на практика нямат лично пространство и поради това трудно 
приемат да спазват личното пространство на другите; 

– Не получават достатъчно средства – в повечето случаи не могат да се 
сравняват със съучениците си; не могат да участват наравно с тях в социал-
ния живот извън училище, не могат да участват в екскурзии и други меропри-
ятия, които изискват допълнителни средства; резултатът е или изолация или 
„намиране на приятели, които да плащат и за тях“; 

– Децата от СПИ и ВУИ са напълно лишени от регламентирани сред-
ства, с които да разполагат самостоятелно, което ги въвлича в нежелани дей-
ности.

Нямат дрехи като другите – децата се чувстват недопустимо унифици-
рани, тъй като често, когато се получават дарения, те са еднакви за всички, а 
последното нещо, което биха желали, е да изглеждат по един и същи начин и 
в същото време да се отличават от другите като група; 

– Често се чувстват излъгани от родителите си – в стремежа да се под-
държат връзки със семейната среда у децата се създават нереалистични очак-
вания по отношение на родителите и възможността за контакти и връщане 
при тях, които допълнително ги натоварват; 

– Не могат да получат необходимото индивидуално внимание от въз-
питателите – това е особено важно за по-малките деца, които имат нужда от 
повече и по-специално внимание; 

– Не могат да избират къде да продължат образованието си.

Пламен К. Иванов



277
б) Основните социални актьори, от които децата усещат неравно трети-

ране на самите деца от институциите
По-малките деца имат усещане за неравно третиране от страна на по-

големите и съучениците. Съучениците понякога се подиграват на дрехите и 
обувките им, защото са стари или демодирани„…я какви сандали…“. Викат 
им домаджии.

− Възпитателите: Повечето деца казват, че възпитателите се държат 
еднакво с всички, но тези, които слушат повече – към тях са „по-добри“. 
Възпитателите като правило нямат любимци, освен „послушните деца“ и 
затова „единия ден си така, след два дена вече е друго“. Това да са любим-
ци на възпитателите, децата свързват най-вече с доверие – „имат ми повече 
доверие“е най-честият отговор на въпроса какво означава да са любимци на 
възпитателите.

− Учителите: Децата са чувствителни към дискриминационните нагла-
си на учителите.

Момче от ДДЛРГ разказва как когато са били в 9-ти клас една учителка 
пред целия клас казала, че децата от дома „ядат парите на държавата“. Друго 
момче споделя, че учителите често ги карат да почистват неща, които другите 
са изцапали. Най-неприятно е съжалението, с което се отнасят към тях.

− Местната общност: Хората от града ги наричат „хулигани“, независи-
мо че нищо не са направили.

Отнасят се към тях враждебно и предубедено, „викат ни, че сме много 
крадливи…, а аз нищо не съм им откраднал“.

− Експертите: Тези, които „идват, питат, спят и си отиват и нищо не се 
случва“. Това са експертите и проверяващите, които посещават институциите 
и за чиито посещения децата се подготвят предварително с очакване, че нещо 
ще се промени.

в) Влияние на дискриминационните практики на ежедневието на децата: 
− агресивност.
Животът в институцията култивира у децата много висок праг на то-

лериране на физическото насилие. На практика те много лесно приемат фи-
зическото наказание и не го усещат като нещо неправомерно. По-големите са 
негласно толерирани от възрастните в дома да налагат физически наказания 
на по-малките (главно шамари), а по-малките си мълчат, защото са убедени, 
че са наказани справедливо. Често в рамките на институцията има по един – 
двама „побойници“, с които възпитателите не могат да се справят и затова не 
реагират, а децата си мълчат от страх, за да не се обърне срещу тях агресията 
(типичен пример за физически тормоз).

− нежелание за учене и липса на мотивация за образование
Децата, които се сблъскват от началото с някакви трудности в ученето 

се отказват много лесно. За всички ученето е неприятно задължение, а когато 
възрастните (основно учителите) показват незаинтересованост от постиже-
нията на детето, то се демотивира допълнително. Друг демотивиращ фактор 
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е, че учителите имат много по-ниски изисквания към децата от дома, откол-
кото към останалите. Децата не виждат ползата от ученето.

− неуважително отношение към възрастните
Констатира се сред по-малките деца. От една страна, поради липсата на 

родител, те търсят максимално внимание от страна на възпитателя, от дру-
га страна, усещайки ограничените свободи на възпитателите да налагат дис-
циплина и ред, те злоупотребяват, особено с по-толерантните възпитатели. 
Строгите се ползват с повече уважение, а може би и страх.

− заучена безпомощност
Животът в институцията не доприася за изграждане на трудови нави-

ци сред децата. Те очакват да получават, да са обгрижвани. Вярно е, че те са 
ангажирани с поддържане на битовата си среда, но това не е достатъчно, за 
да бъдат те подготвени за самостоятелен живот. Децата много често ходят „до 
магазина“, но са наясно само с цената на вафлите и някои други дреболии. 
Нямат представа за стойността на парите и живота и за това, че когато изля-
зат от институцията, ще трябва да се грижат за много повече неща.

− желание за бягство и спасение
Бягството като начин на спасение не е типично само за децата от инсти-

туциите. Никой не бяга, когато е щастлив, доволен и се чувства добре. Нито 
възрастни, нито деца. Желанието за бягство е особено силно сред децата от 
СПИ и ВУИ, които са с ограничена свобода на движение. Бягството се пре-
връща в самоцел, за да се освободи от казармения ред, от насилието, от ре-
жима, неприсъщ за деца, от отношението на външния свят; от бедността и 
унижението, да избяга на „края на света“ и да се върне у дома. Не само децата 
от ВУИ и СПИ бягат. Бягат всички, които мислят, че има къде да отидат – при 
родители, при роднини, при някого, когото считат за близък. Колкото и да е 
„хубаво“ в институцията, жаждата за свобода е непреодолима, децата бягат, 
за да си отидат у дома.

− желание да пораснат и да работят
Почти всички деца мечтаят за бъдеще, в което имат нормално семей-

ство и работа. Искат да пораснат, да си намерят хубава работа, много често в 
чужбина и да имат деца, за които ще се грижат. Рядко обаче свързват намира-
нето на работа с образованието.

„Бих си пожелала да се махна оттук и повече да не стъпвам в такива 
интернати нали, да завърша училище и после да се омъжа и да си направя 
щастливо семейство, нищо повече не искам. И да имам бъдеще.“ (Момиче на 
16 г., СПИ). „Искам оттука да излизам. Три години, догодина правя вече чет-
върта. За сега съм тука по желание. Ако съм си свободен, ще си уча вече ако 
трябва и до 12 клас. Ще си продължа. Ама само свободата ми трябва. Смятам 
да живея хубаво. И да започвам от началото като чист човек. На чисто. Без 
разни истории“ (Момче на 16 г., СПИ).

„Представям си семейство. Работя в един ресторант. Всяка сутрин, хей 
тъй пари да има, да дам (на децата) да ходят на училище, да ги възпитам до-
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бре. Да не крадат, да не се обиждат, да не се бият, да ги поддържам чисти, 
къщата ми хубава, да не е някоя кирпичарка, някоя съборетина. Е, туй искам 
в живота ми да се сбъдне.“ (Момче на 16 г., ВУИ).

В обичайния случай, институциите за деца до четири години са прена-
селени клинични заведения, със строг хигиенно-санитарен режим, неблаго-
приятно за децата съотношение персонал–деца и не твърде отзивчив персо-
нал, който възприема своята роля по-скоро като свързана с битовото обслуж-
ване и физическото отглеждане на децата, вместо с психологическата грижа 
за тях (Nelson et al., 2007).

Често децата прекарват голяма част от деня в креватчетата си, гледайки 
с „празен поглед“ или тропайки по решетките на своето креватче/кошарка 
„клетка“ (Maclean, 2003), вече свикнали с неинтерактивните плюшени играч-
ки около себе си и с малкото картини по иначе празните стени 

Mulheir and Browne (2007) формулират модел за най-добра практика за 
деинституционализация и за трансформиране на услугите за деца така, че го-
лямата част от нуждаещите се деца и семейства да получат услуги в общност-
та, без детето да напуска семейството си. Когато това е невъзможно, за мал-
ка част от децата (например поради риск от родител насилник или родител, 
който неглижира детето си), се търсят решения посредством алтернативно 
настаняване от семеен тип (при роднини или приемно семейство) или се оси-
гурява подслон за детето при другия родител, който не е насилник.

Предложението е да продължат да съществуват само малък брой струк-
тури за денонощната институционална грижа за юноши и тийнейджъри, кои-
то поставят себе си и околните в риск. Грижата от резидентен тип за всички 
деца на възраст до пет години (със или без увреждания) следва да се прекрати 
чрез прилагането на модел от десет стъпки (вж. Таблица № 1).

Таблица № 1. Модел от десет стъпки за деинституционализация и 
трансформиране на услугите за деца (Mulheir and Browne, 2007)

СТЪПКА 1
Повишаване 
на осведоме-
ността

Повишаване на осведомеността за вредата от институционалната 
грижа върху малките деца и тяхното развитие. 

СТЪПКА 2
Управление на 
процеса

Формиране на ефективен мултисекторен екип за управление на 
проекти (на национално и регионално равнище) с цел изпълне-
нието на пилотни проекти в една или повече области или инсти-
туции. 

СТЪПКА 3
Проверка на 
национално
равнище

Проверка на състоянието и степента на институционализация в 
национален мащаб, уточняване на броя и характеристиките на де-
цата, настанени в такива условия. 
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СТЪПКА 4
Анализ на ниво 
институция

Събиране на данни и анализ на настаняванията, напусканията и 
продължителността на престоя на деца в съответната институция, 
както и оценка на индивидуалните потребности на настанените 
деца. 

СТЪПКА 5
Моделиране 
алтернативни 
услуги

Разработване на алтернативи въз основа на индивидуалните по-
требности на децата и оценка на наличните услуги от семеен тип 
(напр. дом „Майка и дете“ за родители в риск от изоставяне на 
децата си), както и на новите услуги, които трябва да се развият 
(напр. услуги за дневна и приемна грижа за деца с увреждания). 

СТЪПКА 6
План за прена-
сочване
на ресурси

План за управление и практически механизъм за пренасочване 
на ресурси – финансови, човешки и капиталови. Финансирането 
трябва винаги да следва детето. 

СТЪПКА 7
Подготовка
и преместване 
на деца

Подготовка и преместване на децата и техните вещи въз основа 
на индивидуалните им потребности и плановете за тяхното на-
станяване. Осигуряване на съответствие на тези потребности и 
планове с новото място на настаняване и капацитета на новите 
обгрижващи. Процедурите по прехвърлянето следва да зачитат 
правата на детето и да бъдат в негов най-добър интерес. 

СТЪПКА 8
Подготовка и 
премества-
не на персонал

Подготовка и преместване на членовете на персонала чрез оценка 
на техните умения, потребностите им от обучение и очакванията 
им във връзка с изискванията на трансформираните услугите за 
деца. 

СТЪПКА 9
Логистика

Внимателно логистично планиране с цел пропорционално разши-
ряване обхвата на пилотните проекти от отделна институция или 
отделна област до стратегически план с национално покритие. 

СТЪПКА 10
Мониторинг и 
оценка

Създаване на национална база данни на децата, поверени на дър-
жавата, с цел извършване на мониторинг и оказване на подкрепа 
при преместването им от институционална в грижа от семеен тип. 
Това включва посещения от страна на здравни и социални работ-
ници в семействата, където има деинституционализирани или но-
вонастанени деца, с цел мониторинг и оценка и на плановете за 
грижа и оптималното развитие на децата. 

Заключение
Българските закони, в това число и ратифицираните международни ак-

тове, позволяват на държавата да предприеме всички необходими мерки за 
придържане към анти-дискриминационното законодателство, включително 
въвеждането на квоти за групи в неравностойно положение. Квотната систе-
ма би била подходяща за интеграцията на децата в образованието, започва-
не на работа за децата над 16, както и извънкласни занимания като клубове, 
спорт, развлечения. Ето защо тази възможност трябва да бъде сериозно об-
съдена.

Антидискриминационната рамка (особено относно образованието и 
относно децата с увреждания) дава възможност на държавата да вземе спе-
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циални мерки в политиката си, които да помогнат за постигане на равни въз-
можности за децата в институциите и тази рамка трябва да бъде използвана 
в максимална степен.

Настаняването на деца в институции нарушава техните права, гаран-
тирани от международни конвенции, по които Република България е страна 
(Конвенция на ООН за правата на детето, Конвенция на ООН за правата на 
хора с увреждания и др.) и води до установяване на дискриминационни моде-
ли в образованието и достъпа до качествена грижа и услуги.

Правителството се ангажира чрез „Визия за деинституционализа-
цията на децата в България“, да намали значително броя на децата, наста-
нени в институции. Въпреки че реформата се подкрепя от международни и 
местни организации, окончателното закриване на институциите не би могло 
да се осъществи за кратко време. За да бъде успешна деинституционализа-
цията, е необходимо предварително да бъдат разработени, разкрити и тест-
вани алтернативните услуги и грижи за деца и едва след това да се премине 
към закриването на институциите. В обратния случай обществото отново би 
станало свидетел на механично копиране и прилагане на политики, които не 
водят до положителен резултат.

Деинституционализацията е процес, който изисква време, но децата, 
живеещи в институциите днес се нуждаят от незабавни мерки за подкрепа. 
Те са група, която поради съществуващите стереотипи и предразсъдъци не 
участва активно в обществения живот. Поради по-специалните си нужди те 
не могат естествено и лесно да бъдат интегрирани в обществото, тъй като 
няма разработени програми, планове и подходяща нормативна уредба това 
да се случи. Законите им осигуряват определена защита от дискриминация 
и сексуално посегателство, но не им осигуряват активното включване в об-
ществения живот.
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НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРИ КЛАС 
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THE ROLE OF OUTDOOR ACTIVITIES  
FOR INCREASING PHYSICAL QUALITY  
AND ENVIRONMENTAL EDUCATION  

OF STUDENTS FROM SECOND GRADE
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ABSTRACT: The natural environment is a source of beauty and health. The practice of 
physical activity in nature contributes to physical and mental development of the stu-
dents. Our suggestion is to use a variety of environmentally friendly forms of physical 
education in order for psycho motor changes in students to take place and to form a 
positive attitude towards nature.

KEY WORDS: motor skills, environmental education, classes, activities, games in nature.

Физическото възпитание има голямо значение за правилното психофи-
зическо формиране и развитие на личността на децата от начална училищна 
възраст. В днешните „парникови“ условия деца, млади и възрастни хора стра-
дат от „мускулен глад“. Времето за двигателни дейности остава все по-малко, 
все по-сложно се компенсира недостигът на движение [3].

Днес световните и европейски позиции категорично потвърждават фи-
зическата култура и спорта като системен модел на поведение на съвременн-
ния човек, като важна ценностна система на живот в съвременното силно 
обездвижено общество. В съответствие с това е и Концепцията за насърча-
ване развитието на спорта за всички, която има за цел „постепенното приоб-
щаване на различните групи от населението към активен двигателен режим 
и здравословен начин на живот, с приоритет деца и млади хора, независимо 
дали целта е укрепване на здравето, отдиха и свободното време, или подобря-
ване на личните им спортни постижения“[4].
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Чрез физическото възпитание се развиват и усъвършенстват не само 

двигателните качества, но се развива и усъвършенства тялото, достига се до 
ново по-високо ниво на приспособимост към заобикалящата ни жизнена сре-
да. Формира се по-голяма готовност за справяне с различни видове дейности.

Началната училищна възраст е подходяща и за поставяне на началото 
и осъществяване на екологично възпитание. То има за цел у малките ученици 
„да се формират възгледи и убеждения за необходимостта от опазването и 
възпроизводството на околната среда“ [6]. Осъществявайки контакт с при-
родата, детето възприема заобикалящата го среда с всички сетива, получава 
различна информация, натрупва впечатления, формира усет за красивото и 
желание за съхранение на природата. Природозащитното възпитание е ус-
пешно, когато се създаде емоционално отношение към природата, обич и 
загриженост към нейните представители. Опазването и възпроизводството 
на околната среда е важен проблем, чиято актуалност е предизвикана от за-
дълбочаването на противоречията в системата „човек-общество-природна 
среда“, в условията на техническия прогрес [5].

Екологичното възпитание се основава на съществуващата зависимост 
на развитието на децата, на тяхното възпитание и обучение в средата, в която 
живеят и се развиват. Най-достъпен за учениците от начална училищна въз-
раст е пешеходният туризъм по равнинни или нископланински райони. Той 
има широко въздействие върху организма, лесно се дозира съобразно въз-
растта и психомоторното състояние на практикуващите го. За двигателната 
дейност и физическото развитие от значение са основните форми, които под-
чертано водят до психофункционално натоварване на детския организъм – 
излет, екскурзия, поход.

Според Ст. Базелков (2011) „идеята за практикуването на екологически 
туризъм изисква туристическите маршрути да се изготвят така, че присъствие-
то на туристите да се отразява на околната среда в минимална степен. Туристите 
трябва не само да почиват и да се възстановяват, но и да се запознават с еколо-
гичните проблеми и по възможност да участват в тяхното решаване“ [1].

Красивите природни дадености на нашия регион и възможността за 
непосредствен контакт с природата ни насочи към настоящото изследване.

Въз основа на литературното проучване относно проблемите на еколо-
гичната и двигателната подготовка на учениците от втори клас приехме след-
ната хипотеза: чрез участието на малките ученици в природосъобразни фор-
ми на физическото възпитание ще настъпят положителни психодвигателни 
промени и ще се формира положително отношение към природната среда.

Цел на изследването: посредством средствата на физическото възпи-
тание сред природата да се подобрят двигателните качества и да се повиши 
интереса на учениците от втори клас към природната среда.

Задачи на изследването: 
1.  Посредством формите и средствата на физическото възпитание, 

практикувани сред природата, учениците да усвоят съответни зна-
ния, умения и навици.

Ролята на заниманията сред природата за повишаване на двигателните ...
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2.  Създаване на експериментална програма от подвижни, спортни и 

дидактични игри за подобряване на здравословното състояние и ре-
ализиране на екологично възпитание у учениците.

3.  Установяване на ефективността на приложената експериментална 
програма.

Методи на изследването: за научното решаване на поставените цел и 
задачи са използвани: социологически методи, педагогически експеримент, 
анкетен метод и математико-статистически методи.

Двигателно-сетивното развитие на детската личност стимулира и дру-
ги страни от нейното общо развитие. То е свързано и с различни психически 
показатели. Психическото развитие разкриваме с помощта на два психологи-
чески теста: тест на „Бурдон“ и „Тепинг-тест“ (модифициран по П. Слънчев).

Физическата дееспособност изследвахме с помощта на: динамометрия 
на лява и дясна ръка (кг); хвърляне на плътна топка 1 кг. С две ръце над глава 
(см); задържане на тялото във вис на свити ръце (сек)

Предмет на изследване е въздействието на средствата и формите от 
експерименталната програма върху учениците от втори клас.

Обект на изследване са количествените и качествените характеристи-
ки, разкриващи психо-двигателните качества на учениците от втори клас

Експериментът е проведен с 68 ученици от втори клас на СОУ „П. 
Волов“ и ОУ„Хр. Ботев“ – гр. Каспичан, разпределени в КГ и ЕК.

За да вникнем в същността на проблема и да разкрием действителните 
възможности на учениците от втори клас в условията на естествената при-
родна среда, при провеждане на изследването използвахме различни методи 
и средства. ЕГ работи по програма за физическа и психическа подготовка от 
месец декември до месец май, гарантираща висока двигателна активност и 
задоволяваща техния естествен стремеж към движение. КГ работив училище 
по учебната програма за втори клас.

Анализ на резултатите 
От проведеното анкетно проучване с родителите на учениците устано-

вихме, че семейното практикуване на туристическите практики в повечето 
случаи е трудно осъществимо поради липса на свободно време, разлика на 
интересите и поради възрастови различия. От допълнително проведените 
разговори и беседи стана ясно, че някои родители са много добре посветени 
в необходимостта от физически упражнения и спорт и значението им като 
основен фактор за подобряване на здравословното състояние на детето, но на 
практика не са участвали в организирани спортни занимания.

В отговорите на въпросите, касаещи туристическите практики, от-
криваме недвусмислена категоричност (100%) от страна на родителите, че 
учениците трябва да участват в тях заедно със своите учители. Само 8,5% от 
родителите биха се включили в съответна дейност. Това буди сериозна тре-

Росен К. Алексиев, Снежана Лазарова
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вожност за изграждане на ползотворно взаимодействие между семейството 
и училището.

Въз основа на литературния обзор разкрихме съвременните схваща-
ния и тенденции относно благотворното влияние на двигателните дейности 
сред природата за повишаване на екологичната възпитаност на учениците от 
втори клас. В анализа на получените даннни при ученицето от втори клас 
се интепретират показателите на резултатите от изследваните 68 ученици. 
Изчислени са и стойностите на t-критерия на Стюдент и доверителна вероят-
ност – Pt%, които доказват достоверността на получените резултати. Силата, 
измерена с помощта на „ръчна динамометрия“ при момчетата от втори клас 
за лява ръка, има следната динамика: през м. XII – –х

 
= 11,6 кг; през м. III – –х = 

11,5 кг, а през м. V – –х = 12,1 кг, като разликата за времето на изследване-
то е близо 0,5 кг. При дясната ръка наблюдаваме по-изразено нарастване на 
мускулната сила = 1 кг. Прави впечатление, че и при лява, и при дясна ръка 
наблюдавеме високи стойности на коефициента на вариативност, съответно 
за л. р. V= 23,1% и за д. р. V= 24,1%. В края на експеримента вариативността 
значително намалява. Получените стойности на t-критерия дават основание 
с 99,9% доверителна вероятност получените изменения да се считат като ре-
зултат от процеса на обучение.

Тестът „вис на свити ръце“ рядко се прилага в изследователската прак-
тика, но той е с висока информационна стойтост, когато става въпрос за сило-
ва характеристика на няколко мускулни групи – предмишница, мишница, ра-
менен пояс, гръбна мускулатура. В дадения случай наблюдаваме равномерно 
повишаване на тези силови характеристики: м. XII – –х = 16,2 сек., ; през м. III 
– –х = 21,2 сек, а през м. V – –х = 22,8 сек, но коефициентът на вариативност при 
този тест е един от най-високите – V = 45,7% в края на изследването. Това по-
казва подчертани различия по отношение на статично-силовите възможнос-
ти. Посочените различия в средните стойности се потвърждават от Рt= 99,9%.

В края на констативния експериментза ЕГ се регистрира най-голям 
прираст по отношение на теста „хвърляне плътна топка с две ръце над гла-
ва“ – 10,2 см, а тестът „вис на свити ръце“ бележи прираст 3,3 сек. Беглият 
анатомичен и биомеханичен анализ на двигателното действие хвърляне на 
плътна топка отгоре показва, че фактори, които влияят върху постиженията, 
са: развитието на гръдната мускулатура, качеството взривна сила на ръцете 
и раменния пояс.

В експерименталните изследвания ние установихме, че максималната 
честота на движенията, измерена чрез „тепинг-тест“ на учениците при ЕГ, се 
определя от стойностите на крайния резултат след прилагане на средствата за 
въздействие от нашата програма. Тук ЕГ на момчетата показва разлика между 
двете изследвания от 2,6 почуквания. Коефициентът на вариация в края на 
експеримента при ЕГ снижава своята стойност до V2 = 6%, а стандартното 
отклонение спада до S2 = 3 почуквания.

При КГ разликата между двете изследвания е 1,2 почуквания.

Ролята на заниманията сред природата за повишаване на двигателните ...
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При съпоставяне на получените резултати след прилагане на стандарт-

ната програма за обучение по ДОИ и нашата програма, включена в насто-
ящия експеримент, установяваме, че последната е оказала положителен и по-
значим ефект върху учениците от втори клас.

За състоянието на вниманието съдим по резултатите от коректурната 
проба (тест на Бурдон). При децата от ЕГ група установяваме подобрение на 
резултатите в края на експеримента. По-големи разлики при ЕГ (1,4 – 2,2 бр.) 
отбелязани фигури в сравнение с КГ – 0,6 бр. фигури вероятно се дължат на 
проявената по-голяма склонност към изпълнение на многообразната и про-
дължителна работа сред природата, на открито. В този случай се наблюдават 
индивидуални различия при ЕГ на учениците. Това отдаваме на индивидуал-
ните темпове на биологичното развитие на отделните функционални системи 
при децата на тази възраст.

Хармоничното цялостно развите на ученика включва и екологично 
възпитание. Осъществява се в конкретни форми на работа в училище, като 
приоритет се дава на традиционните форми на туристическата дейност – по-
ход, екскурзия, летуване, зимуване. В тези случаи децата са в непосредствен 
контакт с природата, което им дава правилни представи за природните обек-
ти, процеси, явления и връзката между тях.

Екологичното съзнание у децата провокирахме чрез провеждане на игри, 
прочит на разкази и стихотворения за природата. При провеждане на походи 
и екскурзии сред природата учениците наблюдаваха различни групи растения 
и животни, а чрез различни дидактични игри – „Познай какво съм“, „Хвани 
се, растение“ се изградиха правилни представи за представители на растител-
ния и животинския свят. По пътеките в гората се поставиха къщички за птици. 
Учениците разбраха, че всяко живо същество има право на живот и се убедиха, 
че за да се запази природното богатство, районът трябва да се почиства, да не се 
замърсява. Събрани бяха материали за изготвяне на изложба от изделия, изра-
ботени от природни материали. Особено ценно за децата бе провеждането на 
туристическите походи през различните сезони. При проведените фенологич-
ни наблюдения учениците откроиха промените, които настъпват в природата 
при различните групи растения, при някои животни. Походите в природата 
създадоха радостни емоции у учениците от втори клас. Формира се положител-
но отношение към природата чрез игрите „Кой какво обича“, „Отговори какво 
мислиш“, „Одобрявам или не“, което бе констатирано при проведената анкета. 
Резултатите от нея показват, че учениците от ЕГ (97,06%) проявяват по-висок 
интерес към теми, свързани с природната среда и нейното опазване в сравне-
ние с учениците от КГ (79,41%). Това се дължи на вече формираното у тях поло-
жително отношение към основни въпроси, свързани с природата въз основа на 
проведените разнообразни дейности и занимания.

В резултат на проведените екскурзии и походи сред природата и про-
ведените в тези условия игри (подвижни, спортни, дидактични) постигнахме 
следните резултати: 
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1.  Създаде се положително отношение към опазване на природата и 

околния свят.
2.  Формира се умение у децата да наблюдават, осмислят и анализират 

своите постъпки.
3.  Формираха се умения и навици за поддържане на природните обекти.

Изводи
1.  Участието на учениците от втори клас в природосъобразните форми 

на физическото възпитание изградиха у тях положително отношение 
към природната среда.

2.  Измененията на физическата дееспособност при учениците ЕГ втори 
клас са по-ярко изразени. Това се дължи на проведената работа по 
програма за занимания с физически упражнения, спрот и игри на 
открито в съчетание с формите на туристическата дейност.

3.  Резултатите от изследването на активността на вниманието показ-
ват, че програмата със значително по-богатия двигателен режим сред 
природата в ЕГ създава благоприятни условия на оптимална умстве-
на дейност.
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НЕНАСИЛСТВЕНАТА КОМУНИКАЦИЯ  
КАТО ИНОВАЦИОНЕН МЕТОД  

В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Росица Петрова Михайлова, Божена Л. Такворян-Солакян

NONVIOLENT COMMUNICATION AS AN INNOVATIVE 
METHOD IN THE APPLIED SOCIAL WORK

Rosica Petrova Mihaylova, Bozhena Levon Takvoryan-Solakyan

ABSTRACT: Nonviolent communication according to the model of Marshall Rosenberg 
is a creative and innovative method for intervention in applied social work. Based on 
empathy and honesty this method is a kind of conflict prevention and helps for the effec-
tiveness of communication and interaction between client and social worker.

KEYWORDS: nonviolent communication, aggression, empathy, feelings, human needs.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Общуването в социалната работа е един от ключовите инструменти, 
с които борави социалният работник в своето професионално ежедневие. 
Динамиката на връзката с клиентите и степета на доверие зависи до голяма 
степен от емпатията, умението за активно слушане, разбиране на емоциите и 
чувствата и разпознаване на потребностите. От качеството на комуникаци-
ята и комуникативните умения на социалния работник зависят респективно 
резултатите при съответната интервенция. Проблемите при комуникация-
та се базират основно на обвинения, срам, страх, неоснователни предполо-
жения. Агресията, осъждането и неправилното интепретиране на емоции, 
нужди, постъпки заемат все по-сериозни позиции в културата на общуване 
в обществото ни и се разпространяват във всички сфери от нашето ежедне-
вие, в това число и в приложната социална работа. Зад агресията често се 
крият неудовлетворени потребности и нужди, страх, предрасъдъци, упре-
ци към нас самите и към другите, неспособност за изразяване на емоциите. 
Неизразяването на нашите чувства и потребности, както и неправилното им 



289
формулиране, води до напрежение, неудовлетвореност, неразбирателство и 
конфликти, както в ежедневието, така и в професионалната ни дейност.

   
„Скъпи, би ли ми помогнал с носенето?“  „Разбира се!“

Теорията за потребностите и тяхното задоволяване, позната ни от 
Маслоу, в съчетание с мислите и чувствата стоят в центъра на модела за нена-
силствената комуникация на Розенберг. Подобно на Маслоу Розенберг смя-
та, че човешкото поведение е мотивирано и ръководено от потребностите и 
чувствата ни варират в различни диапазони в зависимост от това дали на-
шите потребности са били задоволени, или не. Задоволяването на потребно-
стите се осъществява посредством модели и стратегии, които са заучени от 
най-ранна възраст от обкръжаващата среда – семейство, общество, култура. 
Дефицитите в тези модели или неприемливите модели за обществото пораж-
дат конфликти и агресия.

Моделът на ненасилствената комуникация, развит от Маршал 
Розенберг през 60-те години на 20. век в Америка, открива нови аспекти в 
преодоляването на бариерите в общуването, както и предотвратяването на 
възникването на ненужни конфликти. Ненасилствената комуникация е ино-
вативен метод за подобряване на общуването и междуличностните взаи-
моотношения, наричана още състрадателна и колаборативна комуникация. 
Ненасилствена комуникация се основава на идеята, че всички човешки съще-
ства имат капацитет за състрадание и прибягват до насилие или поведение, 
което вреди на другите само когато не познават и не владеят по-ефективни 
стратегии за посрещане на нуждите си. Розенберг пояснява, че личността на 
Махатма Ганди е крайъгълен камък в неговия модел за общуване без агресия: 
„Терминът „ненасилие“ използвам в смисъла, в който Ганди го използваше – 
да изразя естественото състояние на състрадание, когато в сърцето няма 
агресия и насилие“ [1, с. 14].

Ненасилствената комуникация учи как да изразяваме себе си искрено и 
как да изслушваме другите с емпатия и уважение. Базира се на четири основ-
ни компонента: 1. наблюдения, 2. чувства, 3. нужди, 4. молби.

Ненасилствената комуникация като иновационен метод ...
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са заучени от най-ранна възраст от обкръжаващата среда – семейство, общество, култура. 
Дефицитите в тези модели или неприемливите модели за  обществото пораждат 
конфликти и агресия. 

Моделът на ненасилствената комуникация, развит от Маршал Розенберг през 60-те 
години на 20. век в Америка, открива нови аспекти в преодоляването на бариерите в 
общуването, както и предотвратяването на възникването на ненужни конфликти. 
Ненасилствената комуникация е иновативен метод за подобряване на общуването и 
междуличностните взаимоотношения, наричана още състрадателна и колаборативна 
комуникация. Ненасилствена комуникация се основава на идеята, че всички човешки 
същества имат капацитет за състрадание и прибягват до насилие или поведение, което 
вреди на другите само когато не познават и не владеят по-ефективни стратегии за 
посрещане на нуждите си. Розенберг пояснява, че личността на Махатма Ганди е 
крайъгълен камък в неговия модел за общуване без агресия: „Терминът „ненасилие“ 
използвам в смисъла, в който Ганди го използваше – да изразя естественото състояние 
на състрадание, когато в сърцето няма агресия и насилие“ [1, с.14]. 

Ненасилствената комуникация учи как да изразяваме себе си искрено и как да 
изслушваме другите с емпатия и уважение. Базира се на четири основни компонента: 1. 
наблюдения, 2. чувства, 3. нужди, 4. молби.  

 
 

 

 

 

Фиг. 1 

1. Наблюдения 

Според последователността на Розенберг преди да започнем 
ненасилствената комуникация с нашите клиенти в социалната работа би трябвало 
обективно да наблюдаваме каква точно е ситуацията и да вербализираме 
наблюденията си без допълнителни оценки, критики, тълкувания, упреци. Важно е 
да се опише какво казва или прави човекът, с когото общуваме, без да влагаме 
собствено мнение по въпроса без значение дали чутото или видяното ни харесва. 
Според Розенберг една от основните причини за недоразумения и конфликти е 
смесването на наблюденията с нашите тълкувания и интерпретации за тях: „Мога 
да приема, когато ми казваш какво съм сторил и какво не съм. И мога да приема 
твоето тълкуване, но моля те, не смесвай тези две неща!“ [1, с. 41]. Различно е 
усещането у клиента ни, когато му кажем например, че не си е изчистил стаята 
(наблюдение) и че не си е изчистил стаята понеже е мързелив (оценка). Във втория 
случай много по-лесно се отключват механизмите за съпротивление, защита и 
нападателна позиция и същевремнно се блокира готовността за излушване и водене 
на адекватен разговор, който би довел до положителни резултати и за двете страни. 

2. Чувства 

Като следваща стъпка от процеса на ненасилствената комуникация е важно 
да формулираме как се чувстваме от това, което чуваме или наблюдаваме. 
Съществен момент при това е да разграничаваме чувствата от мислите си. 
Коректното и ясно вербализиране на чувствата е компетенция, която би следвало 
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Фиг. 1

1. Наблюдения
Според последователността на Розенберг преди да започнем ненасил-

ствената комуникация с нашите клиенти в социалната работа би трябвало 
обективно да наблюдаваме каква точно е ситуацията и да вербализираме 
наблюденията си без допълнителни оценки, критики, тълкувания, упреци. 
Важно е да се опише какво казва или прави човекът, с когото общуваме, без да 
влагаме собствено мнение по въпроса без значение дали чутото или видяното 
ни харесва. Според Розенберг една от основните причини за недоразумения и 
конфликти е смесването на наблюденията с нашите тълкувания и интерпре-
тации за тях: „Мога да приема, когато ми казваш какво съм сторил и какво 
не съм. И мога да приема твоето тълкуване, но моля те, не смесвай тези две 
неща!“ [1, с. 41]. Различно е усещането у клиента ни, когато му кажем напри-
мер, че не си е изчистил стаята (наблюдение) и че не си е изчистил стаята 
понеже е мързелив (оценка). Във втория случай много по-лесно се отключват 
механизмите за съпротивление, защита и нападателна позиция и същевремн-
но се блокира готовността за излушване и водене на адекватен разговор, кой-
то би довел до положителни резултати и за двете страни.

2. Чувства
Като следваща стъпка от процеса на ненасилствената комуникация е 

важно да формулираме как се чувстваме от това, което чуваме или наблюда-
ваме. Съществен момент при това е да разграничаваме чувствата от мислите 
си. Коректното и ясно вербализиране на чувствата е компетенция, която би 
следвало систематично да развиваме в себе си, както и в клиентите, с които 
работим в приложната соиална работа. Непознаването на чувствата и неспо-
собността да ги изразяваме са потенциални фактори за възникване на на-
прежение, ескалиране на ситуация и избухване на конфликт. Според модела 
на Розенберг за ненасилствената комуникация е съществено след като сме 
наблюдавали нещо, да кажем какви чувства поражда то у нас – тъга, радост, 
разочарование, гняв и т. н. В обичайното ни ежедневно общуване много чес-
то казваме, че се чувстваме по даден начин заради дадени действия на някой 
друг. В ненасилствената комуникация съществената разлика е, че чувствата, 
които изпитваме, са свързани с нас самите, а не с действието или бездейст-
вието на някой друг. Прави се разлика между причината за нашите чувства и 
това, което ги е отключило. Причината за нашите чувства са нашите нужди, 
а това, което ги е отключило, най-често е поведението на другите. Колкото 
по-богат е нашият речник на чувствата, толкова по-добре бихме могли да 
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ги изразяваме, тъй като например приятно ми е, би могло да означава, че се 
чувствам щастлив, развълнуван или облекчен. Ясното назоваване на актуал-
ните чувства спомага за по-лесното свързване един с друг и разрешаването на 
конфликтите се улеснява, след като позволим да бъдем уязвими и да разкрием 
своите чувства.

3. Нужди
Логическа следваща стъпка в модела на ненасилствената комуникация 

е назоваването на нуждите, потребностите, които се пораждат у нас от тези 
чувства, които изпитваме. Когато вербализираме нашите потребности, уве-
личаваме възможността те да бъдат задоволени и също така да бъдем по-до-
бре разбрани от събеседника в общуването ни.

4. Молби
В заключение формулираме ясно молбата, която имаме към събеседни-

ка си, конкретните действия, за които молим. Този последен елемент на нана-
силствената комуникация се отнася към това, какво искаме от другия, за да 
се подобри благосъстоянието и на двама ни. Много е важно молбите да бъдат 
ясно, позитивно и конкретно формулирани. Колкото по-ясно формулираме 
това, което искаме, толкова по-голяма е вероятността да го получим.

Процесът на общуване е процес на взаимодействие и обмен. Описаните 
по-горе четири компонента представляват едната страна на взаимодействие-
то, а изслушването на наблюденията, чувствата, нуждите и молбите на човека, 
с когото общуваме, са другият съществен момент. Тази половина от процеса 
се нарича изслушване с емпатия. Емпатията е способст да се поставяме на 
мястото на другия, емпатията е уважаване и разбиране на онова, което други-
те изживяват. Емпатията в най-чистата си форма се проявява тогава, когато 
изслушваме без всякакви следи от предрасъдъци и предположения относно 
събеседника ни. Емпатията се свързва с така нареченото активно слушане, 
при което думите на събеседника се парафразират, за да сме сигурни, че сме 
разбрали точно получената информация и същевременно да дадем на събе-
седника си възможност да обмисли своите думи и да вникне по-дълбоко в 
себе си. Дори и в ролята си на професионалисти често сме склонни вместо да 
слушаме с емпатия, да даваме съвети, да успокояваме или да споделяме собст-
веното си мнение и чувства. Способността да изслушваме с емпатия други-
те особено в напрегнати ситуации би могло да предотврати ескалиране на 
напрежението и потенциални действия на насилие. Изслушването с емпатия 
може също така да спомогне за това да не приемаме като отхвърляне чуването 
на думата „не“ от отсрещната страна.

Самоизразяването и изслушването с емпатия двата паралелни инфор-
мационни потока в ненасилствената комуникация биха могли да се предста-
вят синтензирано, обобщени с няколко ключови фрази в таблица №1.

Ненасилствената комуникация като иновационен метод ...
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Самоизразяване Изслушване с емпатия
1.  Когато виждам/чувам … 1.  Когато виждаш/чуваш …
2.  тогава се чувствам … 2. чувстваш ли се тогава …?
3.  понеже имам потребност от … 3. понеже се нуждаеш от … ли?
4.  и те моля да направиш …, или да ми 

кажеш готов ли си за това. 
4. и затова ме молиш за … ли?

Таблица 1

Ненасилствената комуникация често е наричана езикът на жирафат, 
тъй като жирафът е сухоземният бозайник с най-голямо сърце, а за ненасил-
ствената комуникация бихме могли да кажем символично, че се слуша с ухото 
на сърцето. Розенберг използва образите на вълка и жирафа като метафори 
за поведенческите стилове на хората. Вълкът се използва за представяне на 
нападателно и прекрачващо границите поведение. Това са хора, които с удо-
волствие заклеймяват, упрекват, анализират, поставят диагнози, предявяват 
претенции, избягват отговорност. Те обичат да използват изрази като: не пра-
ви това; престани с това; откажи се; не можеш да се справиш с това; това е 
погрешно и т. н.

Хората, които се свързват с метафората на жирафа, от своя страна, се 
характеризират със следните особености: владеене езика на сърцето, способ-
ност за казване на благодаря и моля, поемане на отговорност за собствените 
си действие, умение да изразяват, това, което се случва с тях, живеят в насто-
ящето, дават възможност на другите да допринесат за собственото си благо-
състояние, знаят, че не могат да променят никой. Този тип хора се осмеляват 
да изразяват при общуването своите чувства, респективно да формулират 
своите потребности, както и да разпознават същите в своите събеседници.

Според Розенберг събеседникът в общуването ни не е задължително 
също да бъде запознат и да използва метода на ненасилствената комуника-
ция, но твърди, че ако ние прилагаме принципите ѝ и даваме и получаваме 
изпълнени с емпатия и уважение, рано или късно събеседникът ни би се по-
влиял положително от този начин на взаимодействие. Процесът на усвояване 
и прилагане на ненасилствената комуникация в никакъв случай не е лесен 
и бърз. Използването ѝ в ежедневието или професионалната дейност често 
предизвиква в събеседника първоначално шокиране или удивление, недоу-
мение от нещата, които чува и които не са типичните упреци и обвинения, с 
които сме свикнали да боравим във взаимодействията помежду си.

Розенберг не отрича факта, че понякога използването на сила е неизбеж-
но, че има ситуации, в които нямаме време да наблюдаваме и да изразяваме 
своите и на другите потребности и чувства. Той застава обаче зад позицията, 
че в случаите, когато е необходимо да се прибегне до сила, за да се защити не-
чий живот и сигурност, тази сила трябва да бъде закриляща, а не наказателна 
сила. Намеренията, които се крият зад тези два вида сила, са различни според 
Розенберг. Зад употребата на закриляща сила стои намерението да предпази 

Росица Петрова Михайлова, Божена Л. Такворян-Солакян



293
някого от нараняване, залоупотреба или несправедливист. Целта на закриля-
щата сила е защита, а не наказание, порицание или обвинение. Намерението, 
което стои зад наказателната сила, е да накара някого да си плати за предпола-
гаеми грешки, които е допуснал. Предположението, което Розенберг поставя 
зад закрилящата сила, е, че незнанието е в корена на това даденият човек да 
извърши опасно за себе си или околните действие. Логическо последствие от 
това би трябвало да бъде възпитанието и образованието, а не използването 
на физическа сила за наказание. Според Розенберг под незнание би следвало 
да се разбира: „а) незнание за последиците от поведението ни, б) незнание 
за алтернативно поведение, с което да задоволим нуждата си, в) незнание, 
свързано с убеждението, че имаме право да наказваме онези, които смята-
ме за виновни, г) налудничави мисл например, че някакъв „вътрешен глас“ ни 
подтиква да извършим убийство“ [1, с. 194]. Употребата на наказателна сила 
поражда в отсрещната страна негативизъм и вражда, както и желание да се 
противопостави и противодейства на оказания натиск. Използвайки нака-
зателна сила, ние заягаме самочувствието на събеседника си и загърбваме 
добронамереността и емпатията. Използването на обвинения и наказание 
от различен характер (физически, психически) не може да пробуди в другия 
онази мотивация, която е ценна за нас.

Моделът за ненасилствената комуникация на Розенберг е достоен за 
прилагане на практика в приложната социална работа, тъй като е в синхрон 
не само с общочовешките изконни ценности, но и с основните концепции и 
принципи на социалната работа.
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ИЗОБРАЖЕНИЯТА НА ХРИСТОС  
В РАННОХРИСТИЯНСКИТЕ VERTI A FONDO D’ORO

Ростислава Г. Тодорова

DEPICTIONS OF CHRIST  
ON THE EARLY CHRISTIAN VERTI A FONDO D’ORO

Rostislava G. Todorova

ABSTRACT: Present paper aims to analyze several major patterns of the extant early 
Christian gilded glasses from Roman catacombs, made during the third and the fourth 
centuries AD, which contain portraits of our Lord Jesus Christ. Here we trace out their 
resemblance with the oldest iconography of the pagan solar god Helios and we search 
for a connection between their pictorial composition and the later model of Christ 
Tetramorphos. It is hypothesized that they may have got a special place in the formation 
process of the Hesychastic mandorla, established in Byzantine art during the thirteenth 
and fourteenth centuries AD.
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от параграф Научни изследвания  

на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

До наши дни са запазени около петстотин раннохристиянски позлатени 
стъкла (vetri a fondo d‘oro), по-голямата част от които се намира в колекцията 
на Ватиканския музей. Технологията за изработка на изображения от златен 
лист, запечатан между два слоя стъкло, слепени чрез загряване, е позната още 
от елинистичния период, но получава особена популярност в късната Римска 
империя между III и IV в. сл. Р. Хр. По този начин били изработвани медальо-
ни, дъна за съдове и декоративни елементи за украса на стените на съдовете.

Най-голямата група vetri a fondo d‘oro се състои от образци, изработени 
в Рим през IV в. сл. Р. Хр., макар по същото време Рейн и Кьолн също да са 
били центрове на тяхното производство. Римските позлатени стъкла пред-
ставляват малки кръгли дискове с диаметър 2–3 см, предназначени за украса 
на стените на съдове, или по-големи дискове с диаметър 7–10 см, които са 
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служели за основа (дъно) на незапазени до наши дни съдове. Най-голямата 
част от тях са намерени в римските катакомби, запечатани като декорации в 
цимента, затварящ отделните погребални локули.

Функцията на стъклените съдове, от които тези детайли са били част, 
продължава да бъде оспорвана тема за изследователите, в зависимост от на-
чина на интерпретация на тяхната иконография. Както свидетелстват запазе-
ни надписи, съдовете са имали празнична или юбилейна употреба, а начинът 
на тяхното вграждане в локулите подсказва и тяхната функция като съдове 
за погребални ритуали. Някои от последните изследвания по темата се оп-
итват да докажат също и литургична, както и домашна употреба на съдове-
те с позлатените изображения. Важно е да отбележим, че тяхната поява не е 
свързана с възникването на християнството и най-вероятно имат египетски 
произход[1]. Те са продукт на късната античност, а намерените образци сви-
детелстват, че едни и същи художествени ателиета за изработвали едновре-
менно vetri a fondo d‘oro с езическа, юдейска и християнска тематика.

Най-честите сюжети изобразяват гладиатори, юдейски култови сим-
воли, портрети на двойки или цели семейства, митологични сцени, биб-
лейски сюжети, изображения на епископи и светии. Малко над половината 
от запазените образци съдържат портрети на Господ Иисус Христос, на св. 
Апостоли, на оранти и на различни светии. Следващата по големина група 
образци изобразява светски портрети на отделни личности, на двойки и на 
семейства. Библейските сцени са трети по честота на употреба, макар и да 
съставляват малък процент от общия брой изображения, а превъзходство-
то на портретния жанр, независимо дали в религиозен или светски план, е 
впечатляващо[2]. В контекста на изследването на произхода и развитието на 
християнската мандорла като визуален символ на Божията слава, най-инте-
ресни се явяват изображенията на Господ Иисус Христос върху позлатените 
стъкла, заедно с единични изображения на св. Апостоли и други сцени.

Образът на Христос се появява в няколко основни сюжетни линии – 
Неговата фигура държи венец върху главите на основните изобразени пер-
сонажи, сцени с изображения на извършените от Него чудеса и Негови са-
мостоятелни идеализирани портрети. Един от тези портрети от късния IV в. 
сл. Р. Хр. (Фиг. 1) е особено показателен относно маниера на изобразяване на 
Господния образ[3]. Бюстовото изображение на Иисус Христос Го представя 
млад, дългокос и голобрад, облечен в туника и мантия, пристегната с кръгла 
брошка. Образът Му е придружен с титул CRIS TVS и е поставен в ромбоидна 
рамка, чиито ъгли са разположени кръстообразно по вертикала и хоризонта-
ла. По стените на този ромб са разположени симетрично четири други бюсто-
ви изображения, описани от изследователите като ангели, но според нас, най-
вероятно представляващи образите на четиримата св. Евангелисти. Довод в 
тази насока е фактът, че четиримата не са изобразени по един и същ начин, 
а трактовката на лицата, косите и дрехите им съдържа различни елементи. 
Около всеки от бюстовете са поставени по два кръгли декоративни елемен-
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та, разположени малко над нивото на раменете им. Два подобни елемента са 
поставени и над раменете на Господ Иисус Христос, а около главата Му се 
забелязват три други, с по-малък размер. Цялата композиция, описана до тук, 
е поставена в една обща квадратна рамка, обърната перпендикулярно спрямо 
вътрешната. По средата на всяка от четирите страни на външната рамка са 
изобразени допълнителни триъгълници, разположени по същия начин, по 
който е разположена вътрешната рамка, формирайки сложна звездовидна 
структура на цялото изображение.

Фиг. 1. Христос с четиримата евангелисти (?), позлатена основа на стъклен съд, 
късен IV в. сл. Р. Хр., Рим, The British Museum, London  

(Photo credit The Trustees of the British Museum)

Лесно могат да бъдат направени три предположения относно иконог-
рафската схема на това изображение на Господ Иисус Христос. Първото се 
отнася до това, че то представлява християнска интерпретация на попу-
лярните изображения на зодиака, поставящо в центъра образа на Христос. 
Макар и да липсва блестящият нимб на Хелиос, разположението на четирите 
фигури в ъглите между вътрешната и външната рамка копира позициите на 
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зодиакалните персонификации на сезоните. Устойчивата схема на зодиакал-
ните изображения, толкова популярни по онова време, може да бъде забеля-
зана и в други изображения на Господ Иисус Христос върху vetri a fondo d‘oro. 
Например в един образец от IV–V в., Христос е изобразен в кръгъл медальон 
в средата, придружен от титула ZES ES, а около него са разположени сцени от 
Стария и Новия Завет, представени чрез осем човешки фигури, подредени в 
кръг. Подобна е композиционната схема в друг образец, представящ Добрият 
Пастир. В друго изображение, централният образ на Христос, поставен в 
кръгъл медальон и придружен с титула CRIS TVS, е обграден от шест радиал-
но разположени деления, маркирани чрез колони, в които са изобразени шест 
изправени, частично запазени фигури[4].

Фиг. 2 Даниил и драконът, позлатена основа на стъклен съд, III-V в. сл. Р. Хр. Рим, 
The British Museum, London (Photo credit The Trustees of the British Museum)

Второто ни предположение е, че разглежданата композиция, обеди-
няваща йерархически и смислово петте персонажа, се явява предварителна 
форма на традиционния след V–VI в. сл. Р. Хр. сюжет на Христос Тетраморф, 
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чието възникване и установяване играе важна роля в процеса на развитие 
на християнската мандорла. Третото предположение касае вероятната въз-
можност звездовидната комбинация от рамки да представлява някакъв сим-
вол на божествена светлина, указващ божествеността на централния образ и 
компенсиращ липсата на нимб у него, примерно, за да се избегне директната 
визуална препратка към иконографията на езическото слънчево божество.

Подобен начин на композиране на сцената в квадратна рамка или в ком-
бинация от рамки не е нетипична за раннохристиянските vetri a fondo d‘oro[5].

Най-близо до коментираното от нас изображение е друг образец от ко-
лекцията на The British Museum, върху който е изобразена сцената „Даниил 
с дракона“ [6], към която е добавена и фигурата на Господ Иисус Христос 
(Фиг. 2)[7]. Св. пр. Даниил убива дракона, хранейки го с отровни питки, дока-
то Христос, обозначен с нимб и държащ пръчка в десницата Си, е изобразен 
зад гърба му. Над дракона е изобразен малък кръг, а между него и Даниил е 
поставен още един обект с формата на перо. Цялата сцена е поставена в ква-
дратна рамка, украсена от външната ѝ страна с вълнообразни елементи.

От своя страна тази рамка е заобиколена от успоредна поредица от по-
лукръгли елементи, насочени с изпъкналата си част към вдлъбнатините на 
вълните по рамката. Трябва изрично да отбележим, че точно този тип допъл-
нителна декорация на рамката, съставена от вълнообразна линия и срещу-
положна редица от полукръгли елементи, се среща в голям брой раннохрис-
тиянски позлатени стъкла. Средата на всяка от четирите стени на рамката 
на коментираното изображение е украсена с по един удължен триъгълник. 
Комбинацията от квадратната рамка и четирите триъгълника създава впе-
чатление за звездовидна структура, а съотнасянето на триъгълниците към 
символично изображение на лъчи се подсилва от факта, че вътрешността на 
всеки един от тях е допълнително украсена с издраскване на два концентрич-
ни малки триъгълника. Същата трактовка на рамката виждаме и в един обра-
зец от Ватиканския музей, изобразяващ чудото на Христос в Кана Галилейска. 
Простата квадратна форма е украсена с четири триъгълника, разположени в 
средата на всяка стена, така че да образуват звездовидна форма.

В някои случаи триъгълниците, поставени в средата на всяка стена на 
квадратната рамка, са заменени от свитъци, като например в един образец от 
V в. сл. Р. Хр., от колекцията на Ватиканския музей, в който е представена сце-
ната с Христовото чудо „Умножаването на хлябовете“. В горната част на сце-
ната е добавен и монограмът Chri-Rho, също в квадратна рамка, фланкирана 
от два малки кръгли елемента. По същия начин са оформени и образците, в 
чиито сцени липсва Господ Иисус Христос, като например един стъклен диск, 
представящ св. ап. Петър и св. ап. Павел, седнали и държащи свитъци в ръце-
те си, квадратната рамка около тях също е декорирана с четири външни сви-
тъка. В друго изображение на св. ап. Петър и св. ап. Павел, квадратната рамка 
е украсена вместо с триъгълници или свитъци, с четири флорални елемента, 
разположени по средата на всяка от стените ѝ [8]. В друг образец от V в. сл. 
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Р. Хр. от същата колекция, квадратната рамка огражда сцената с жертвопри-
ношението на Исаак, а в средата на всяка от стените ѝ са подредени думите 
от титула HILARIS ZESES CVMTVIS SPES. [9] По същият начин е изобразен 
и Мойсей, удрящ канарата, от която потича вода („Изх. 17: 1-6“), като около 
квадратната рамка е разположен титулът HILARIS CVM TVIS PIE ZESES IN 
DEO[10].

Квадратната рамка с добавени към нея външни триъгълници се сре-
ща и в образците с юдейска тематика [11], в чиято горна част обикновено са 
представени два лъва, фланкиращи Ковчега на Завета, а в долната са поставе-
ни два седмосвещника-менора, заедно с по-дребни ритуални предмети като 
шофар, етрог и лулаб, или палмова клонка[12]. Един от запазените образци 
съдържа сцената, поставена в квадратна рамка, украсена от външната страна 
с редуващи се червени и сини кръгли елементи със златни точки, в горната 
част заместени с титула PIE ZESES ELARES. Над тези елементи, върху всяка 
страна на квадрата, са поставени четири златни триъгълника, с основа широ-
ка колкото стените на квадрата и допълнително украсени във вътрешността 
си с издраскани по-малки триъгълници, създаващи впечатление за звездо-
видна структура с четири светлинни лъча[13].

В полза на предположението ни, че тези елементи биха могли да изра-
зяват светлинна символика, може да бъде цитиран и един образец от колек-
цията на Ватиканския музей, представящ св. Агнес в поза оранта, поставена 
в кръгла рамка, изцяло съставена от малки триъгълници, насочени с върхо-
вете навън и силно напомнящи лъчи. На определено разстояние от рамката 
е изписана и втора окръжност, съставена от по-рядко разположени подобни 
триъгълници, чиито върхове сочат към изображението[14].

Въз основа на всички разгледани до момента образци, бихме могли да 
направим извода, че оформянето на символа на християнската мандорла е 
започнало още в погребалното изкуство през първите векове от появата на 
новата религия. Претопяването на древния езически символ на vesica piscis 
[15] се е случило върху стените на саркофазите на първите християни, едно-
временно с възприемането на идеята за маркиране на божествеността и све-
тостта на изобразените персонажи с помощта на адаптираните средства на 
езическото изкуство – нимба и ауреолата. Разгледаните образци доказват, че 
развитието на символа на християнската мандорла е протичало под въздейст-
вие на теологическите дебати на епохата, както и че още от самото начало, 
тя е формирала два основни типа, кръгъл и овален, които са се установили 
окончателно през V в. сл. Р. Хр. [16] 

Анализът, извършен върху образците на раннохристиянските vetri a 
fondo d‘oro, заедно с изследването на техни съвременни изображения като 
фреската от люнета на аркосолия на криптата на Амплий в Катакомбите на 
св. Домицила например се оказва особено важен по отношение на изслед-
ването на произхода на т. нар. „исихастка“ мандорла във византийското из-
куство по време на Палеологовия период. Разгледаните ъгловати елементи 

Изображенията на Христос в раннохристиянските verti a fondo d’oro
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с вгънати или прави стени и добавени звездовидно-лъчеобразни структу-
ри имат потенциала не само да бъдат разглеждани като предобрази на ман-
дорлата в качеството ѝ на основен християнски символ за изобразяване на 
Славата Божия, но и като визуален първоизточник на ъгловатата мандорла с 
вписани геометрични форми – специфичното художествено решение, нало-
жило се във византийското изкуство през XIII–XIV в. сл. Р. Хр. като начин на 
изобразяване на учението на св. Григорий Палама за нетварната светлина на 
Божиите енергии.
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ABSTRACT: Empathy is the ability of a person to present himself in the place of the other 
person to understand the feelings, desires, ideas and actions of others, refers positively to 
the neighbor, to feel similar to his feelings, to understand and accept his emotional state.

Empathy as an emotional response to the experience of the other is carried out at dif-
ferent levels of mental organization, from elementary to senior reflective personality 
shapes. The extent of its manifestation I sstrictly individual. It is the basis of the identi-
fication process and the psychological understanding of others.
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УВОД
Терминът „емпатия“ за пръв път се появява в английски речник през 

1912 г. В психологията е въведен от Е. Titchener, който обобщава философски-
те идеи за симпатията и теориите за проникновението на Е. Cliford и T. Lips. 
Най-ранното определение на емпатията като явление в поведението на тера-
певта принадлежи на З. Фройд, който отбелязва: „Ние отчитаме психичното 
състояние на пациента, поставяме себе си в това състояние и се стараем да го 
разберем, сравнявайки го със своето собствено“[9: 105].

За Ст. Жекова, „емпатията е психично образувание, чиято структура 
се изгражда от емоционални, когнитивни и поведенчески компоненти, съче-
тани в различни съотношения помежду си, в зависимост от конкретните об-
стоятелства“ [5: 16].
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Емпатия означава способността на човек да поставя себе си на място-

то на другия, да разбира чувствата, желанията, идеите и действията му, да се 
отнася положително към ближния, да изпитва сходни с неговите чувства, да 
приема неговото емоционално състояние. Според А. Петровски, „емпатията е 
способност за разбиране психичните състояния на другите, за съпреживява-
не. Действена форма на емпатията е емоционалната идентификация“ [10: 475]. 
Тя е способност да приемаме ролята не само на реален човек, но и на въоб-
ражаем (например, персонаж от художествено произведение). Най-очевиден 
пример за емпатична способност е поведението на драматичния актьор, който 
се вживява в образа на своя герой. На свой ред, зрителят също може да се вжи-
вее в образа на героя, чието поведение той наблюдава в зрителната зала.

„Емпатията е въпрос на разбирателство и откритост между двама 
души“ [6: 156]. Най-добрият начин за изграждане на емпатично общуване е 
да се помогне на другия да почувства, че е разбран. Съпреживяването стои 
в основата на всички положителни социални взаимоотношения. „Като фе-
номен на междуличностните контакти, емпатията регулира непосредствено 
взаимоотношенията между хората и до голяма степен определя нравствените 
качества на човека“ [2].

I. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ ЕМПАТИЯ
Емпатията като емоционален отклик на преживяванията на другия се 

осъществява на различни нива на психична организация, от елементарни 
рефлекторни до висши личностни форми. Степента на нейната изява е строго 
индивидуална. Тя е в основата на процеса на идентификация и на психологи-
ческоразбиране на другите. „Идентификацията е несъзнаван психологически 
механизъм, чрез който определен индивид моделира своето поведение, за да 
прилича на друг. Тя представлява един от най-важните механизми за форми-
рането на личността“ [14].

Според начина, по който другият индивид е разбран, съществуват раз-
лични видове емпатия[14]: 

1. Емоционална емпатия –възниква при непосредственото възприема-
не на преживяванията на другия човек и в ситуация на неблагополучие на 
другия, под формата на съжаление и състрадание.

2. Когнитивна емпатия–основава се на интелектуални процеси: сравне-
ниеи аналогия.

3. Предикативна емпатия- проявява се като способност да се предсказ-
ват афективните реакции на другия човек в конкретни ситуации.

Според Дж. Иган съществуват три нива на емпатия [по 11]: 
– Начин на живот (way of being)– начин да бъдем заедно с другите, да-

разбираме нюансите на техния вътрешен свят; 
– Начин за професионално присъствие, за професионално общуване с 

пациенти, чийто вътрешен свят е сложен и многообразен; 
– Комуникативна привичка, която може да бъде заучена.

Румяна Б. Милкова
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II. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ ПРИ ИЗУЧАВАНЕ НА ЕМПАТИЧ-

НАТА СПОСОБНОСТ 
1. Прояви на емпатия в терапевтичния процес
Клиничните психолози и изследователи на терапевтичните ситуации 

са склонни да дефинират термина „емпатия“ най-широко, включвайки ин-
телектуалното разбиране на професионалиста за пациента, споделянето на 
чувствата на пациента, лекотата и ефективността на комуникацията и поло-
жителната нагласа на професионалиста към пациента [9].

2. Когнитивни аспекти на емпатията
Подчертава се способността на човек да разбира интелектуално-въ-

трешния свят на другия човек. Когнитивно ориентираният подход въвежда 
представата за преживяванията на другите и се основава предимно на атри-
бутивната проекция: хората изпитват емпатия повече към другите в идентич-
на ситуация, която изпитващият емпатия е преживял, наблюдавал от близо 
или си е представял, че преживява. Връзката между процеса на представата 
и процесите, включени във физиологично или поведенчески проявената емо-
ция, може да бъде сложна [9].

3. Развитие на емпатичната способност
Прояви на емпатия се наблюдават още в ранните етапи на онтогенезата: 

например поведението на новороденото, което заплаква в отговор на силния 
плач на друго новородено от съседно креватче в родилния дом, демонстрира 
един от първите видове на емпатийно реагиране, когато детето всъщност още 
не е способно да отдиференцира своето емоционално състояние от емоцио-
налното състояние на друг човек. Майката интуитивно долавя потребности-
те и чувствата на своето бебе, с което е свързана. Тази тайнствена способност 
изглежда е свързана с факта, че първоначално детето е част от своята майка. 
Тя обяснява също защо дори много малките деца са наясно с грижите, безпо-
койството и радостта на родителите си.

Въпреки че учените не са на единно мнение по въпроса дали емпатич-
ните реакции са вродени или се придобиват в хода на развитието, тяхното 
ранно проявление не подлежи на съмнение [2; 9; 14]. Много автори считат, че 
емпатията е генетически детерминирано свойство, което може да бъде усил-
вано или снижавано, в зависимост от жизнения опит на индивида.

Съществуватданни, чеусловиятанавъзпитаниеблагоприятстват разви-
тието на емпатичната способност. Например„ако родителите поддържат топ-
ли взаимоотношения с децата си и насочват тяхното внимание към ефекта от 
поведението им върху другите хора, то има значителна вероятност тези деца 
да проявяват по-голяма емпатия по отношение на други хора, в сравнение с 
тези, които в детството си не са отраснали в такава благоприятна възпитател-
на среда“ [2]. Директното споделяне на чувствата между родителя и малкото 
дете е „ключова стъпка в процеса на съзряването“ [14]. Различни тренингови 
методи повишават емпатичната способност.

Емпатията и емпатичната способност при работата с деца със СОП
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„Понятието „емпатия“ се използва в много раздели на съвременната 

психология, но най-активно се изследва в хуманистичната психология и по-
зитивната психология“ [1: 216].

В рамките на хуманистичната психология емпатията се разглежда като 
основа на всички позитивни междуличностни отношения, и, по-специално, 
при деца със СОП. Както отбелязва C. Rogers, един от основните вдъхновители 
на хуманистичната психология и основател на клиент-центрираната терапия, 
„да си в състояние на емпатия означава да възприемаш вътрешния свят на 
другия точно със запазване на емоционалните и смисловите оттенъци. Като че 
ли ставаш този друг, но без да губиш усещането „като че ли“. Усещаш радостта 
или болката на другия, така както той ги усеща, възприемащ причините за тях 
така, както той ги възприема. При това е задължително да е налице спомена-
тият оттенък „като че ли“: като че ли аз се радвам или се огорчавам. Ако този 
оттенък изчезне, то възниква състояние на идентификация“[13: 2–3]. Основа-
вайки се на богатия си терапевтичен опит, авторът отбелязва, че „оптимално 
личностово развитие у клиентите се постига, когато психологът проявява „то-
пло, положително, приемащо“ отношение към тях. Такова отношение, наре-
чено от него позитивно, подпомага самоприемането на клиента и повишава 
неговата търпимост при взаимодействие с другите хора“[12: 64].

В образователните стратегии на редица развити държави обучението 
и възпитанието на лица със СОП заема важно място, като ясно е поставен 
акцентът върху създаването на равни възможности и достъпна среда за по-
лучаване на качествено образование от хората с различни видове нарушения. 
За обучаемите то е нова възможност за гъвкаво и ефективно учене, за нови 
начини на взаимодействие и достъп до значителен брой източници на ин-
формация, за редуциране на дискриминационните практики и промяна на 
традиционното отношение за изолация.

С внедряването на дистанционната форма на обучение се увеличава все 
повече потенциалният достъп на хората със СОП до oнлайн–образованието, 
създава се виртуална учебна среда, адаптивна към техните индивидуални об-
разователни потребности. Развитието на ИКТ създава реални предпоставки 
за подпомагане на онлайнобучаемите с различни видове увреждания в три 
основни области: 

– Доставка на информационни ресурси; 
– Достъп до учебни ресурси; 
– Интерактивна комуникация между преподаватели и обучаеми.
Достъпът до информация е един от основните проблеми при онлай-

нобучението на ученици със СОП, тъй като материалът и учебните ресурси 
трябва да бъдат съобразени с потребностите на отделните потребители.

В позитивната психология емпатията се разглежда като едно от висши-
те човешки качества наред с такива като оптимизъм, вяра, мъжество и др.

Емпатийността се определя като „свойство на личността, което може да 
има познавателен (способност да разбира и предвижда), афективен (способ-

Румяна Б. Милкова
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ност за емоционално реагиране) и активно-действен (способност за съпри-
частност) характер“ [7].

В психоаналитичната школа емпатията се разглежда като „способност 
на лекаря, осигуряваща ефективно взаимодействие с болния“ [1: 220].

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕМПАТИЧНАТА СПОСОБНОСТ 
Важна особеност на емпатичния процес, отличаващ го от другите ви-

дове разбиране (идентификация, приемане на роля, децентрация и др.), е 
слабото развитие на рефлексивната страна, затвореността в рамките на не-
посредствения емоционален опит. „Децентрацията, според Ж. Пиаже, пред-
ставлява способността на субекта да приема ролята на друг човек, определя 
равнището на когнитивната емпатия, и, следователно, ефективността на вза-
имодействието с друг човек“ [9]. Установено е, че емпатичната способност, 
обикновено, се развива и нараства с разширяването и обогатяването на жиз-
нения опит, а също така се наблюдава, че емпатията по-лесно се реализира, 
когато има наличие на сходство в поведенческите и емоционалните реакции 
на общуващите хора. Д. Голдман подчертава, че „способността за емпатично 
преживяване на чувствата и емоциите на другия е пряко свързана със способ-
ността за преживяване на собствените чувства, както и за тяхнотоидентифи-
циране“[4: 44]. Според него, ако човек не е преживявал определени чувства, 
ще му бъде трудно да разбере какво чувства другият. Това се отнася в еднаква 
степен за положителните и отрицателните емоции. Това е така, тъй като да 
знаеш рационално за преживяванията и чувствата и да ги изпитваш сам, са 
две съвсем различни неща. От тук той извежда и заключението, че „човек с 
богат емоционален опит, преживял както дълбочините на депресията, така и 
върховете на себереализацията, ще има много по-големи емпатични способ-
ности за разбиране на чувствата на другия“ [4].

Емпатията е свързана с личния опит и себепознанието. Ч. Тарт пише: 
„Емпатията е способност да се разпознава състоянието на мисленето или на 
чувствата на другия човек, плюс способността поне частично да се преживя-
ва същото състояние. По този начин емпатията е свързана със себепознание-
то. Да разпознаеш, че някой се намира„в депресия“, е възможно и по чисто 
интелектуален път. Например вие може да се научите, че определен израз на 
лицето, положение на тялото и начин на говорене обикновено означават, че 
„човекът е в депресия“. Ако при това, на емоционално ниво, знаете от собст-
вения си опит какво означава да изпитвате депресия, то това ви води до емпа-
тия, до съпреживяване…“ [по 3: 81].

При анализа на емпатията се подчертават два главни момента: 
– Първо, положителното отношение към другия означава признаване 

на личността на другия в нейната цялост. Заедно с това, подобно от-
ношение не изключва негативната реакция на субекта на това, което 
неговият партньор чувства в дадения момент.

– Второ, като преживява емпатия към другия, субектът може да остане 
емоционално неутрален: може да живее известно време, като че ли е 

Емпатията и емпатичната способност при работата с деца със СОП
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в света на другия, като при това не формулира нито позитивни, нито 
негативни съждения за него.

R. Stotland и неговите колеги установяват, че когато се мери като инди-
видуална характеристика, изпитването на емпатия води до алтруизъм, особе-
но там, където оказването на помощ е лесно. Теорията на емпатичния алтруи-
зъм обяснява човешкия алтруизъм в термините на разделеното състрадание. 
Съгласно тази теория, ние помагаме на нуждаещите се, за да се избавим от 
собствените си страдания, предизвикани от емпатичното съпреживяване. От 
друга страна, той и колегите му откриват, че „в ситуации, в които помощта за 
страдащия друг човек не е лесна и дори не е възможна, изпитващият емпатия 
може да се опита да избегне неприятното чувство или физически, или психо-
логически, като се „замрази“. Ако болката на другия е изключително голяма 
или той е в силна агония, изпитващият емпатия човек може да избяга физи-
чески или психологически от ситуацията“[11: 225].

Емпатията е част от емоционалната „култура“, която отговаря за соци-
алните привички, осигуряващи успешното взаимодействие между хората.

Установено е, че „жените и мъжете не се различават по нивото на емо-
ционална интелигентност, но примъжете по-силно развито е чувството на 
себеуважение, а при жените – емпатията и социалната отговорност“[8: 244]. 
Емпатичният начин на общуване с другия човек има няколко страни. Той 
предполага навлизане в личния свят на другия и пребиваването в него „като 
у дома“. Включва постоянна чувствителност към променящите се преживя-
вания на другия–към страха или гнева, стеснението или разчувстването, с 
една дума, към всичко, което изпитва той или тя. Това означава: временно да 
живееш друг живот; деликатно да пребиваваш в живота на другия, без да го 
оценяваш или осъждаш; да улавяш онова, което другият едва осъзнава. Да 
бъдеш с другия по този начин, е за известно време да изоставиш собствената 
си гледна точка и ценности, за да влезеш непредубедено в света на другия, в 
известен смисъл, да изоставиш своето „Аз“. Такова нещо могат да направят 
само хора, които се чувстват достатъчно безопасно, в определен смисъл, „те 
знаят, че няма да се изгубят в понякога странния и причудлив свят на другия 
и че могат успешно да се върнат в собствения си свят, когато поискат“[4; 7]. 
Навярно, това описание дава възможност да се разбере, че да си емпатичен е 
трудно нещо. Това означава, да си отговорен, активен, силен и в същото време 
да си деликатен и чувствителен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Емпатията, като способността за дълбоко разбиране и приемане, 

съпри часност и топлота в общуването, е основният инструмент за реализи-
ране на силната потребност от човешка близост. Тя е необходимо условие за 
изграждане на атмосфера на доверие и откритост, която катализира макси-
малното освобождаване и развитие на човешкия потенциал, включително и 
при учащи със СОП.

Румяна Б. Милкова
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Емпатията е не само основен метод в работата на педагогическите спе-

циалисти, но и средство за преодоляване на задръжките в развитието, възпи-
танието и образованието на деца с различни видове СОП. Дълбоко вярваме, 
че това е и единственият начин за разбиране, приемане и приобщаване както 
към собствената си идентичност и цялост, така и към другия и обществото, 
все още раздирано от противоречиви ценности и отчужденост.

Емпатията е философия и начин на живот. Установено е, че емпатична-
та способност, обикновено, се развива и нараства с разширяването и обога-
тяването на жизнения опит, както и че емпатията по-лесно се реализира при 
наличие на сходство в поведенческите и емоционалните реакции на общува-
щите хора.
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НАГЛЕДНОТО МОДЕЛИРАНЕ – ЕФЕКТИВНО 
СРЕДСТВО ЗА ТЕХНИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ  

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Светла Петкова

VISUAL MODELLING –AN EFFECTIVE MEANS  
FOR TECHNICAL EDUCATION IN KINDERGARTEN

Svetla Chr. Petkova

ABSTRACT: Graphic modeling is a specific form of mediated mental activity in pre-
schoolers. Graphic modeling allows children through such means as schemes, models, 
and plans to learn and submit the interrelationships and dependencies between objects 
or parts of the subject, to summarize their ideas, their own learning experiences to en-
rich their technical education.

KEYWORDS: technical education, modeling, visual modeling.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Техническото възпитание в детската градина е цел и резултат от изпъл-
нението на техническа дейност от децата в образователно направление „Кон-
структивно-технически и битови дейности“. Целта на техническото възпита-
ние е да се създаде интерес и положително отношение към техниката, да се 
формират умения за конструктивно-технически труд и желание за творческа 
дейност.

„Пресъздаването на технически обекти под формата на модели и маке-
ти заема съществено място в производствено-техническата дейност на чове-
ка, както и в технологичното обучение…“[12: 29].

„При техническото възпитание се използва често понятието „констру-
иране“. В буквалния смисъл то означава формиране на представа за резултата 
от труда. По-точно, съставяне на образ в идеален план, като се определя него-
вата форма, размери, материал, от който ще бъде реализиран. Въз основа на 
тези тълкувания понятието конструктивно-техническа дейност се употребя-
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ва в смисъл на построяване в мисловен и практически план на обект, техни-
чески по своята същност и изпълнение“ [4: 45].

Основен способ, чрез който децата се учат да създават модели, пре-
димно чрез възпроизвеждане на модели, е моделирането. „Моделирането е 
приблизително възпроизвеждане на обект, който поради своята сложност и 
големина не се поддава на изготвяне в неговия реален мащаб“ [9: 19]. Моде-
лирането е метод за самостоятелно откриване и осмисляне от детето на за-
ложената информация. В исторически план той се заражда като идея заед-
но с принципа за нагледност в теорията на Я. А. Коменски. Моделирането е 
нагледно-действено, основано на практически действия и в неговата основа 
стои заменяне на реални предмети с други – модели, макети, изображения, 
знаци. Моделирането изпълнява своята познавателна функция само когато 
разкрива същността на заменяното съдържание, обективизиращо го в раз-
лични видове модели – предметни; предметно-схематични; графични. То е 
логическа операция, с помощта на която се обследва даден предмет и харак-
теристики, недостъпни за възприятията.

Тиха Делчева определя моделирането като система от действия за по-
строяване, преобразуване, използване на видимо възприеманите модели [6]. 
Л. М. Фриман отбелязва, че моделите обикновено се определят като обект 
или система, изследването на които служи като средство за използване на 
знания за друг обект. В. В. Давидов обръща внимание на важна характеристи-
ка на модела – динамична, и визуализира съдържанието на обекта. В. А. Що-
ффт подчертава, че моделът не само замества обекта, но и отделни елементи, 
начините и връзките за тяхното съединяване, необходимите връзки между 
тях, които образуват цяла система. Моделирането и наблюдението са взаим-
но-свързани, защото „наблюдението включва редица моменти като целенасо-
ченост, организираност и плановост, активна аналитико-синтетична дейност 
при възприемането и отразяването на обектите… В процеса на възприемане 
на обектите децата усвояват сензорни еталони и се учат да отнасят възприя-
тията си към тези еталони за величина, форма и цветове“ [11: 623–631]. Мо-
делирането предполага предварителни знания за обекта, пренасяне на тези 
знания върху модела, както и от модела към обекта, а също и практическа 
проверка на тези знания. Познавателните модели осигуряват получаване на 
нови знания, а учебните служат за овладяване на тези знания.

Универсалният характер на моделирането се определя от неговата спе-
цифика, която позволява на децата да овладеят обобщени знания за връзки и 
закономерности между предметите и явленията в действителността. Основ-
ните характеристики, които утвърждават моделирането като универсален 
метод за технологично възпитание, са: 

– нагледното моделиране се явява специфична форма и средство за 
опосредствена мисловна дейност на децата от предучилищна възраст; 

– овладяването на способите на моделиране стои в основата на общо-
интелектуалните способности; 

Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание ...
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– източник за формиране на умения за нагледно моделиране е модели-

ращият характер на детската дейност; 
– при формирането на умения за нагледно моделиране се овладява 

действие „заместване“.
„Приложението на моделирането при технологичната подготовка до-

принася за: 
– Формиране на цялостна представа за изучаваните обекти и явления; 
– Усвояване на определени умения при създаване на технически обекти; 
– Формиране на пространствено мислене, чрез прилагане на знанията 

в изработването на реален модел; 
– Формиране на качества на личността като организираност, точност, 

логичност и т. н.“ [7: 168].
„Предимството при използването на нагледното моделиране като сред-

ство за развитие на познавателната дейност се състои в отражение на същест-
вените свойства, връзки и отношения на изучаваните предмети и обекти в 
достъпна за детето от предучилищна възраст форма“ [3: 5–90].

В настоящата теоретична разработка конструктивно-техническата дей-
ност на децата от предучилищна възраст се разглежда като среда за усвоява-
не на технологии и развитие на конструктивно-практически умения. В този 
процес от особена важност е прагматичността при избор и изработване на 
изделия, конструиране и моделиране, т. е. внимателно подбрани, добре апро-
бирани образци, модели и изделия, които могат да се изработят бързо, срав-
нително лесно и с достъпни за децата от тази възраст материали.

Развитието на познавателната дейност в ранния онтогенезис е непо-
средствено свързан с моделирането като форма на посредничество. „Научно 
е доказано, че основните видове дейност на децата от предучилищна възраст 
(игра, рисуване, конструиране и др.) носят явно моделиращ характер“ [2: 36–
39]. Като пример може да послужи факта, че развиващата среда в детската 
градина е изпълнена с голямо количество различни модели, знаци и символи 
с различно съдържание.

„Трудовата дейност обхваща всички възрастови етапи, като през ран-
ните години трудът е преплетен с игра, а по-късно е подчинен на учебни за-
дачи. Трите вида дейности (игра, учене, труд) взаимно се преплитат“ [10: 54]. 
Най-силно изразена и формираща роля трудът има в зряла възраст.

Практически във всички възрастови групи има схеми на строителни 
игри и конструиране, водят се природни календари и др. В игрите си децата 
моделират взаимоотношенията си с възрастните, а в рисуването и конструк-
тивно-техническата си дейност създават схематични модели. Моделирането 
стои в основата на овладяването на символиката на езика. В процеса на моде-
лиране на обкръжаващата среда детето не само създава нагледни модели, но 
и предлага замяна на адекватни символи. Благодарение на моделирането като 
средство за техническо възпитание в педагогическото взаимодействие децата 
откриват причини, зависимости, връзки и изменения в природата.

Светла Петкова
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За запознаване на децата от предучилищна възраст с обкръжаващата 

среда се използват три типа модели: 
– предметни модели. Те трябва да бъдат аналогични на реалните обекти; 
– предметно-схематични модели. С помощта на рисуване може да се она-

гледят много по-точно обекти, явления, процеси. Обучението с пред-
метно-схематични модели започва с разглеждане на готови модели, а 
след това децата се запознават с начините на тяхното построяване.

– графични модели. Те пресъздават обобщено характерните свойства 
на обектите или белези на елементите им. Подходящи са за отразява-
не на настъпващи изменения в явления или алгоритъм за пресъзда-
ване технологията за изработване на изделието.

Самото овладяване механизма за построяване на модела включва в 
себе си два последователни етапа: построяване на модел по ситуация и по 
собствен замисъл, т. е. моделирането изпълнява функция на планиране на 
дейността.

В практиката по конструктивно-техническа дейност се прилагат пред-
метно-образното моделиране, предметно-схематичното моделиране, както и 
елементарно графично моделиране. Възможностите за разбиране и усвоява-
нето на способите за моделиране е свързано с овладяване на нагледното мо-
делиране от децата още от предучилищна възраст.

Жигалик, М. А. предлага овладяването на способа за нагледно моде-
лиране да започне още от първа група на детската градина чрез подбор и 
действие с предмети заместители на основата на умение за избор на предмет 
по определен признак – външно сходство и възможност за изпълнение на съ-
щата функция като истинския предмет; умение за съпоставяне на план с ре-
ално пространство на основата на разместване на реални играчки в едно или 
друго пространство; създаване на схеми с помощта на геометрични фигури 
в качеството на условно-символни обозначения; конструиране с използване 
на елементарно детайлизиране (3-4 елемента) или контурни схеми на добре 
познати за децата постройки.

Втора и трета група: Увеличава се количеството на способите за на-
гледно моделиране и се усложнява тяхното съдържание. Действията с пред-
метите заместители се осъществява не само по външни сходства с реалния 
предмет, но и по съвкупност от признаци (тежест, характер на повърхността 
на материала и др.); увеличава се броят на елементите на моделирания обект 
с помощта на схеми; децата овладяват способи за създаване на условни изо-
бражения с помощта на геометрични фигури, знаци, символи и др.; определят 
взаимното разположение в пространството с помощта на плана; учат се да 
създават в умствен план нови образи по схематично изображение на предме-
та (подбор по външен признак, дорисуване).

В подготвителна група способите за нагледно моделиране включват: 
обозначение на предмети с помощта на различни заместители, използване 
и създаване на разнообразни условно-схематични изображения на реални 

Нагледното моделиране – ефективно средство за техническо възпитание ...



312
предмети и обекти; умение за разчитане и създаване на графически изобра-
жения на различни признаци на обектите, отнасящи се към един или друг 
клас, вид, род (напр. транспорт); умение за ориентиране в пространството 
по негово схематично изображение; умение за създаване на план на реално 
пространство (план на стая, квартал, детски кът); самостоятелно създаване 
на модели по собствен замисъл [8].

За овладяване способите за нагледно моделиране от децата от предучи-
лищна възраст е необходимо създаване на специални условия като: 

1.  Да се опреди място в цялостния възпитателно-образователен процес 
в детската градина.

2.  В основата на нагледното моделиране да стои интегративният под-
ход, изискващ всички привлекателни дейности, игри и упражнения 
да бъдат насочени към овладяване способи за нагледно моделиране.

3.  Учебното съдържание по различните направления, отговарящо на 
основните образователни изисквания във всички възрастови групи, 
да се овладява чрез използване на различните способи за нагледно 
моделиране.

4.  Дидактическите материали да внасят вариативност и разнообразие 
в задължителните регламентирани и задължителните нерегламенти-
рани ситуации, в самостоятелната игрова дейност на децата, в експе-
рименталната им дейност, в труда, в екологическото възпитание.

В заключение може да се каже, че източник за формиране на нагледно 
моделиране у 3–7-годишните деца в предучилищното възпитание е модели-
ращият характер на самата детска възраст. Формирано у децата, нагледно-
то моделиране е една от общите интелектуални способности, върху която се 
опира решаването на широк кръг задачи. В предучилищна възраст у децата се 
формират действия с три вида модели: конкретни – отразяващи структурата 
на отделния обект; обобщени – отразяващи общата структура на клас обекти; 
условно-символични – предаващи нагледно ненагледни отношения. Овладя-
ват се три вида моделни представи – конкретни, обобщени, условно-симво-
лични. Овладяването на включените в нагледното моделиране действия (за-
местване и построяване на модели по пътя на придаване на заместителите 
на отношения, съответстващи на отношенията в заместваните обекти и из-
ползване на модела за решаване на основната задача) и тяхното превръщане 
в операции на цялостния процес на моделиране става в процеса на интерио-
ризация – преход от построяване и използване на външни материални моде-
ли към построяване и използване на функционално еквивалентните им мо-
делни представи. Формирането у децата на действия за нагледно моделиране 
задължително трябва да започне с целенасочено ръководство от възпитателя, 
което води до съществен скок в овладяването на тези действия и представи. 
Нагледното моделиране е специфична форма на опосредствана умствена дей-
ност в предучилищна възраст. Основен път за целенасоченото ръководство 
на формирането у децата на действия за нагледно моделиране е обучението на 

Светла Петкова



313
децата в действия на заместване, построяване и използване на материалните 
модели и създаване на условия за интериоризация на умствените действия. 
Нагледното моделиране позволява на децата с помощта на такива средства 
като схеми, модели, планове да представят взаимните връзки и зависимости 
между предмети или части от предмета, да обобщават своите представи, своя 
познавателен опит. Разглеждайки ги, сравнявайки ги, разсъждавайки върху 
тях, децата достигат до обективната причинност, съществуваща между яв-
ленията. А дейността с другите деца и взаимодействието с възрастните носи 
характер на диалог и активно сътрудничество.

Нагледното моделиране в условията на предучилищното възпитание се 
разглежда като логическа операция, метод, способ, средство – все още няма 
единно мнение в педагогическата литература. Независимо под каква форма 
се прилага в образователно-възпитателния процес по образователно направ-
ление „Конструктивно-технически и битови дейности“ безспорна е ролята му 
за техническото възпитание на децата от предучилищна възраст.
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ОСОБЕНОСТИ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ЗРИТЕЛНО 
ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ

Светлана Ас. Игнатовска

PECULIARITIES IN THE BEHAVIOR OF VISUALLY 
IMPAIRED CHILDREN WITH MULTIPLE DISABILITIES

Svetlana As. Ignatovska

ABSTRACT: Some potential reasons for the arising of the dysfunction are pointed out 
within the article. This dysfunction refers to all aspects of the development of the chil-
dren with visual deficits and multiple disorders. The pointed reasons are connected also 
in particularly  to  the behavior of these children and for the sake of the aim of the study 
it is necessary their behavior to be analyzed in the very beginning.  

KEYWORDS: behavior, multiple disabilities, visual difficulty.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Съвременното развитие на науката е установила, че всички органи в 
човешкото тяло имат свое „корово представителство“ в главния мозък. Всяко 
отделно заболяване на организма се разглежда като заболяване на целия ор-
ганизъм. Всяко заболяване довежда до различни проблеми в соматичния и 
психичния статус на човека. Тъй като цялостното развитие на детето е резул-
тат от взаимодействието и качествените изменения на системата „психическо 
развитие – физическо развитие“, то нормално е при заболяване, равновесието 
на тази система да е нарушено.

В развитието на зрително затруднените деца с допълнителни наруше-
ния се наблюдават някои особености. Водещото или обединяващото нару-
шение при тях е зрителната депривация, в резултат на което възникват раз-
стройства в моторно-двигателната сфера, в когнитивното, сензорното, пер-
цептивното и емоционалното развитие.

При зрително затруднените деца с множество увреждания липсата на 
зрителна информация засяга и перцептивните възможности. Те се определят 
от слуховите и двигателно-моторните им възможности. В по-слаба степен 
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участва и обонятелният анализатор. За развитието на перцептивните въз-
можности голяма роля има степента на възприемане на тактилните стимули 
в зоната на ръката. Колкото повече пипа и пита едно дете, толкова повече 
неща ще опознае.

Ограниченията, които възникват от засягането на психомоторното раз-
витие, се отразяват и върху когнитивното развитие. Невъзможността за свобод-
но движение в пространството около тези деца им пречи да опознаят особено-
стите на околния свят и заобикалящата ги среда. Голямо влияние върху когни-
тивното развитие оказва опитът на децата, зависещ от: тактилно изследване на 
разнообразни предмети и обекти; степента на запазено зрение; даване на пълна 
и точна информация за нещата около детето. Всичко това помага на децата дори 
и в известна степен да опознаят и контролират средата, в която живеят.

Като чести нарушения в психомоторното развитие при зрително за-
труднените деца с множество увреждания могат да се появят и речеви раз-
стройства напр. алалия или пълна липса на реч. Речевите разстройства от 
своя страна могат да засегнат общуването им с други хора. Нарушената кому-
никация води до намаляване на информацията. Обучението в невербалните 
жестове и мимики също е израз на информираност.

Най-често наблюдавано явление, което засяга общуването, е вербали-
зма или невъзможността на децата да съотнесат думите, които използват с 
реалната представа за обекта и предмета. За свързването на умствения образ 
с реалната представа отново е нужна тактилността. Напр. детето трябва да 
разбере, че не само плодът се нарича ябълка, но и изображението ѝ на рисун-
ка също се нарича ябълка.

Групата на зрително затруднените деца с множество нарушения е мно-
гобройна и включва деца с различни нарушения.

Всички сетива, работещи на определено ниво, образуват сензорната 
структура, която при зрително затруднените деца с множество увреждания 
се включва частично поради нарушението на един или повече анализатори. 
Зрителното увреждане от една страна засяга едни анализатори, от друга това 
води до засягане на други анализатори или до засягане на проблемите в съ-
щите тези структури. Напр. дете с детска церебрална парализа в чистата си 
форма се характеризира само с физически нарушения, но днес могат да се 
наблюдават и редица допълнителни нарушения като интелектуална недоста-
тъчност, епилепсия, слухови проблеми. В резултат на това се засягат говорът, 
интелектът, усещанията и поведението. Ако детето има парализа или пареза 
на горен крайник, настъпват нарушения в опознаването на предметите и из-
граждането на представите.

Слухът е основен източник на информация. При зрително затрудне-
ни със сляпоглухота той влияе при овладяването на речта, езика, общуване-
то и мисленето. Според организацията на скандинавските държави Нордик 
„Сляпоглухотата поставя изключителни трудности по отношение на обуче-
нието, тренировката, работата, социалния живот, културните дейности и ин-

Светлана Ас. Игнатовска



317
формацията.“ За родените със сляпоглухота или придобилите я в ранна въз-
раст ситуацията е по-сложна, тъй като могат да се наблюдават допълнителни 
проблеми, влияещи върху тяхната личност и поведение. Основен проблем 
при тях е комуникацията. За общуването им са необходими създаването на 
жестове, които да са естествени или адаптирани, различаващи се от сложните 
жестове на глухите или овладяват дактил, като чрез него осъзнават граматич-
ната основа на езика.

При зрително затруднените лица с множество увреждания речта може 
да бъде неясна, провлачена, непоследователна. Понякога словесното въздър-
жане се заменя със словоохотливост, безцелна бъбривост. В някои случаи се 
наблюдава ехолалия – говорят за себе си в трето лице единствено число; не-
прекъснато задават едни и същи въпроси; много добре имитират говора на 
друг човек. В общуването им често се наблюдават неприемливи реакции като: 
словоохотливост, тенденции към заучаване на отделни фрази, вербална агре-
сивност или вербална невроза, маниеризми, вродени и невротични жестове 
или скрити движения.

За изграждането на личността на зрително затрудненото дете с множе-
ство увреждания имат значение биологичните фактори (степен и възраст на 
нарушението, състояние на нервната система, наличието на защитни и прис-
пособителни механизми) и социалните фактори (възрастта и пола на детето, 
обкръжаващата го среда, интелектуалното му развитие).

Личностните особености в характера на зрително затруднените с 
множество увреждания се обуславят от: 

– вида и степента на нарушението, т. е. значение има дали зрително 
затрудненото детето е с физическо, умствено, слухово или комбини-
рано нарушение; 

– до каква степен им се оказва помощ и подкрепа, т. е. дали родителите 
са съпричастни и имат ли реална представа какво детето може да на-
учи или прави. Родителите и близките хора винаги се оказват едни от 
най-важните фактори за цялостното развитие на детето и най-вече 
за неговото емоционално развитие; 

– продължителното време, което детето прекарва на легло, изолирано от 
връстниците си, близките си хора и дейностите, които извършва, оказват 
негативно влияние върху мисленето, емоционалното състояние и речта.

Като особености в емоционалната сфера могат да се посочат: по-
лесната ранимост, склонността към самонараняване, развитието на апатия, 
предоверяване, мързел или наивност. Емоционалното развитие е неделимо 
свързано и едновременно развиващо се с когнитивното развитие. То започва 
още с първия акт на внимание към детето от майката, продължава чрез вза-
имодействието му с обкръжаващите го хора и предметите и обектите извън 
неговата среда. Това помага на детето в изграждането му като личност, в опо-
знаването на хора като него, в разбирането и овладяването на норми, които 
ще му помогнат да изгради един независим и самостоятелен живот.
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Има определени социални очаквания за поведението на детето, юноша-

та, младежа, човека на средна възраст и стареца. Същото правило важи и за 
лицата с увреждания, обществото има определени изисквания и представи 
към тях. Всеки, който не отговаря адекватно на изискванията на дадена кул-
тура, влиза в категорията на т. нар. хора с отклоняващо се или асоциално по-
ведение. Стандартното, непротиворечивото, разбираемото от мнозинството 
са характерните черти на т. нар. социално поведение на личността.

Агресивното поведение е поведение, с което преднамерено се нанася 
вреда – физическа или психична – на индивид или група. Според психоанали-
тичната концепция на Зигмунд Фройд „Инстинктът към агресивност е при-
същ на човека като резултат на фрустрации“. Според А. Бандура агресията се 
появява преди всичко след наблюдаване на модели на агресивно поведение, 
което се поощрява. Агресивното поведение зависи от социалността на ли-
чността и нейното поведение, от неотделимостта на човека от обществото и 
неговата самостоятелност, от генетичните фактори и т. н.

Често срещани прояви на проблемно поведение при зрително затруд-
нените лица с множество увреждания са маниеризмите.

М. Бренан описва като неприемливо поведение следните неща: клатене, 
въртене, подскачане на място, въртене на очите. Тези неща се затвърждават, 
когато детето е самотно, отегчено, разстроено или ядосано. Според нея най-
разпространено е търкането на очите. Това явление започва около първата 
година и за да се избегне, е добре вниманието му да бъде отвличано с други 
действия. Друг вид е клатенето, което само стимулира детето. Понякога ро-
дителите не го разпознават от общото поведение на детето – проявява се при 
липсата на стимулация и занимание. Маниеризъм е и подскачането на едно 
място. То служи за изразходване на енергията. Други действия, които могат 
да се наблюдават, са: постоянното говорене на глас, потриване на ръцете, сто-
ене или седене прекалено близо до друг човек. За тяхното намаляване Бренан 
препоръчва най-вече уважение към детето, да не му се прави забележка пред 
други хора, а настрани или чрез измислен код. То не знае как изглежда и може 
да не разбира, че това е неприемливо за другите.

Като типични поведенчески трудности, които могат да се наблюдават 
при зрително затруднените деца с множество увреждания и доминиращи ум-
ствени или емоционални разстройства, се разглеждат следните особености: 

• Физическа агресия и самоагресия – това са агресивни прояви, насо-
чени към себе си или към другите. Нараняването може да им носи 
наслада от болката или неосъзнаване на собствената им сила.

• Маниеристично поведение – това са стереотипни, социално непри-
емливи, монотонно повтарящи се движения или т. нар. още блайн-
дизми. Те им доставят удоволствие и нямат нищо общо с интелекта 
на детето. За социално неприемливи действия се приемат – силно-
то клатене на тялото и ръцете, въртене на главата или предмет пред 
очите, подскоци и т. н.
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• Неконтролируема реч – натрапчиво повтаряне на думите, задаване 

на едни и същи въпроси, използване на нецензурни думи и т. н.
За да коригираме проблемното поведение, преди всичко трябва да ус-

тановим: 
– Кога се проявява проблемното поведение? 
– Какво изразява детето с това поведение? 
– Колко често се проявява проблемното поведение?
Саго, Симпсън и Бъмп (1982) предлагат различни процедури за пре-

махване на маниеризмите – първо се прави устна забележка, ако детето про-
дължи да ги прави, похлупва главата си за няколко минути на чина. Хайнер 
(1980) предлага изменение на средата, формиране на заместващи полезни 
умения и осъзнаване на социалните последствия от маниеризмите. Често 
пъти проблемното поведение може да възникне като начин да се привлече 
вниманието на учителя или друг човек. За да се избегне, е нужно или веднага 
да бъде коригирано със забележка, да бъде игнорирано, или ученикът да бъде 
похвален пред другите, когато е престанал да го проявява. Това поведение 
може да се предизвика и от някакъв дразнител – шум, дума или човек.

При децата с епилепсия има много голяма зависимост между епилеп-
сията и последващото агресивно поведение. За да се определи проблемното 
поведение: трябва да се следи за нещо, което го провокира; да се наблюдава 
детето и средата, в която е: опитва ли се детето нещо да каже с това си пове-
дение; опитва ли се да блокира определен стимул. За целта е нужно добро 
познаване на детето, да се абстрахираме от интуитивното ни разбиране за 
поведенческите реакции, т. е. да се търси нетипичното.

За да се справим с нежеланите реакции, е най-добре преди всичко да 
не се допускат. По-лесно е човек да предотврати дадена реакция, отколкото 
после да я коригира. Добре е да се следи за знаци, които ще помогнат да се 
предотвратят или избегнат неприятностите – те могат да бъдат част от среда-
та или детето само да дава знак, че нещото ще се случи. Да се следи дали дете-
то има достатъчно комуникативни умения, тъй като много от проблемите са 
свързани с липсата на комуникация. При подобряване на комуникацията се 
подобрява и поведението. Да се предостави на детето подходяща реагираща 
среда, да не се забравя, че първоначалната причина за възникване на пове-
дението вече може да не е същата, а да е заучена реакция, особено ако не сте 
били с детето, когато е възникнала. Важно е също така детето да не изпитва 
физически дискомфорт, да се избягва този стил, който може да провокира 
реакция. Напр. нашето състояние може да не съвпада с това на детето и да 
предизвика ответна реакция. Нужни са позитивни стимули, които могат да 
послужат като алтернативно поведение за окуражаване на детето.

Училището също може да се окаже източник за възникването или 
проявата на проблемно поведение. Смяната на обстановката може да по-
влияе неблагоприятно върху психиката на детето. Стресът и фрустрацията 
са други две психични състояния, които оказват влияние. Страхливите и не-
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вротични деца са много по-чувствителни от децата с депресивен синдром. 
Отрицателните емоции изпълняват ролята на дезорганизатори в психиката и 
поведението, те се отразяват негативно при участието на децата в учебно-въз-
питателния процес. От психолого-педагогическа гледна точка особено важни 
са емоционалната лабилност, която се изразява в честа смяна на настроения, 
желания, страх и безпокойство. Продължителната страхова реакция води до 
нарушения в равновесието на нервните процеси, поява на неврози и чести 
нарушения на вниманието. Фрустрацията е психично състояние, което въз-
никва при липсата на: нежност, закрила, общуване, уважение, признание и 
любов. Тя се проявява в съчетание на подтиснато настроение с напрегнатост 
и тревога, което често води до агресия или регресия.

Друг фактор, който влияе върху проблемното поведение, освен въз-
действието на болестта, е неправилното възпитание в семейството – мате-
риалното презадоволяване, липсата на занимания с подходяща трудова дей-
ност, прекалената грижовност или липсата на такава формират деца, които са 
по-склонни към поведенческо отклонение.

Още през XVII в. Джон Лок отбелязва, че „най-голямата грешка на въз-
растните се заключава в обстоятелството, че недостатъчно използват начал-
ните години от живота на детето за възпитание, когато детската душа е най-
нежна и най-лесно може да бъде насочвана в една или друга посока.“ Това 
се отнася не само до семейната среда, но и до нуждата от ранно въздействие 
при зрително затруднените деца с множество увреждания. То подпомага раз-
витието и преодоляването на проблемното поведение. Така децата могат по-
лесно да привикнат към училищната обстановка, околната среда, да развият 
взаимоотношенията си с другите и най-вече тяхната интегрираност в обще-
ството. Трябва да се подготви не само детето, но и неговите родители.

При раждането на дете с каквито и да било нарушения често родители-
те могат да реагират по различен начин: смут и объркване – трябва да им се 
обясни какво може да се направи; отчаяние – тези деца могат да се обучават; 
бунт – озлобяват се и обвиняват всички; бягство – от проблемите, това не им 
се е случило, срамуват се; силно протежиране – съжаляват го и правят всичко 
за него, като така го разглезват; занемаряване – проявяват пълно безразличие 
към детето, единствено го хранят и обличат; отхвърляне – търсят начин да се 
отърват от него и не се интересуват за него. Родителите трябва да възприемат, 
че тяхното дете е като всички други. Те трябва да участват активно в обучение-
то му, да се ангажират всички членове на семейството, да има сътрудничество 
между семейството и специалистите, които работят с детето. За целта могат 
да се организират различни семинари, на които родителите му да се срещат с 
родителите на други деца, да общуват и да си разменят съвети, да видят, че не 
само те имат такова дете. Тези семинари могат да бъдат за един или няколко 
дена, при които родителите да получават информация и от различните специа-
листи по важни за тях въпроси. Важно е и да има кореспонденция между ро-
дители и специалисти, непрекъснато да се интересуват как върви тяхното дете, 
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какво умее и какво още може да се направи. Когато родителите работят допъл-
нително с детето в къщи, то постига по-добри резултати в обучението си, а ко-
гато не му обръщат необходимото внимание, детето изостава в развитието си, 
тъй като не затвърждава и не обогатява знанията и уменията, които е овладяло.

Най-често срещаното и проявявано проблемно поведение се характе-
ризира със следните особености: 

• поведение на несътрудничество – когато детето отказва участие и из-
пълнение на дадена дейност; 

• честа смяна на настроението; 
• ехолалично поведение; 
• агресивно поведение към себе си или друг човек; 
• склонност към самонараняване; 
• различни видове фобии от хора, предмети или места; 
• стереотипно или самостимулиращо поведение т. нар. маниеризми; 
• поставяне на различни предмети в устата.
Проблемите в поведението на децата често зависят от това как други-

те ги възприемат и общуват с тях. За да има общуване, преди всичко детето 
трябва да има средство, с което ще общува – говорим език или друга алтер-
натива, желанието му да общува с другите и те с него. Основните причини, 
поради които общуването е затруднено, са: че те нямат мотивацията да общу-
ват; в недостатъчна степен разбират света и тою без да споделят традицион-
ното виждане за него; при общуване се затрудняват да изчакват другия / да се 
редуват; нямат достатъчно практически умения; не са в състояние гъвкаво и 
креативно да използват езика; нямат умения да използват езика за социали-
зиране; страдат от нарушения в невербалната комуникация. При общуване 
като най-характерни нарушения могат да се определят следните неща: висо-
ка зависимост от „ехолалия“; използване на стереотипна реч; монотонна или 
повтаряща се интонация; негъвкава езикова употреба; буквално езиково тъл-
куване; педантична и свръхпрецизирана езикова употреба (деца с аутизъм); 
затруднения в частите на речта.
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ABSTRACT: Nowadays, a growing number of school principals are involved in the search 
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Ориентацията на образованието на съвременния етап на социално-
икономическо развитие налага промяна на педагогическия процес, насочена 
към неговата адаптивност и персонализиране. В настоящия момент все по-
голям брой ръководители на образователни институции участват в процеса 
на търсене и внедряване на новости в управлението, в дейност, основана на 
виждането за образованието като способ за развитие на социокултурна сре-
да, пораждаща ново съдържание, методи, форми на организация на учебния 
процес и адекватни на тях системи за контрол, допринасящи за постигането 
на оптимални резултати. В основен фокус на дейността на съвременните об-
разователни институции се превръща решаването на проблемите на обно-
вяването на учебното съдържание, методите и организационните форми на 
обучение; разработването и апробацията на начини да се гарантира разви-
тието на личността на ученика, неговата способност за самостоятелно разви-
тие, самоопределение и самообразование.
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Разкриването на същността на иновациите в управлението изисква изя-

сняване на понятийно-терминологичния апарат във връзка с факта, че в педаго-
гическата литература се използват понятията „иновация“, „новация“, „новост“, 
„нововъведение“, „иновационна дейност“, „иновационен процес“ и др. Тези по-
нятия са в процес на развитие и е необходимо да се актуализират, за да не се из-
ползва едно и също понятие с различен смисъл и да не се подменят едно с друго.

Много автори използват понятието „иновация“, въпреки че в неговата 
интерпретация може да се видят някои разлики. Така например E. Роджърс 
смята, че иновацията е идея, която се явява нова за учителите и няма значе-
ние дали идеята е обективно нова или не [Rogers, Е.]. Други автори твърдят, 
че иновацията – това е именно средството (новия метод, техника, методоло-
гия, технология, програма).

Под иновация обикновено се разбира такова съдържание на възможни-
те промени в педагогическите дейности, които довеждат до неизвестно досега 
състояние или резултат, развиващи теорията и практиката на обучението и 
образованието. Това може да се отнася до съдържанието на образователните 
дейности като цяло или отделни нейни компоненти.

В много публикации, по един или друг начин засягащи въпроса за ино-
вациите, понятието се свързва с промяната на нещо. Въпреки това е необхо-
димо да се прави разлика между понятията „иновация“ и „промяна“. Би било 
погрешно всяка промяна да се определя като иновация. Промяната трябва да 
води до подобряване, усъвършенстване. Иновацията винаги предлага един 
или повече критерии. Ето защо иновацията може да се разглежда като промя-
на, която внася нещо ново, осигуряващо подобрение или усъвършенстване.

Повечето автори смятат, че новото в педагогиката са не само идеите, под-
ходите, методите и технологиите, които са представени в такъв вид, в какъвто 
не са излагани преди това, но това е набор от елементи или отделни елементи на 
педагогическия процес, които носят със себе си прогресивното начало, позволя-
ващо в променящите се условия и ситуации достатъчно ефективно (най-малкото 
по-добро от преди) решаване на проблемите на образованието и възпитанието.

Трябва да се отбележи обаче, че в научната литература много изследова-
тели изразяват мнение, че е необходимо да се прави разлика между понятията 
„нововъведение“ и „иновация“, като считат, че тези понятия не са адекватни и 
дават други значения на понятието, посочвайки, че иновацията е: 

– развитието на ново съдържание и нови методи на обучение; 
– внедряването и разпространението на съществуващи образователни 

системи; 
– развитието на нови технологии на управление на училището и него-

вото развитие; 
– статут на училището като експериментална платформа; 
– ситуация, когато училището придобива принципиално нова образо-

вателна ориентация и актуализира съдържанието на образованието 
и обучението; 
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– етап на използването на новости, свързан с подмяната с нов образо-

вателен продукт.
Една сравнително общоприемлива дефиниция дава Я. Тоцева, според 

която иновацията е „целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез 
която се решават организационни и съдържателни проблеми в различни об-
ласти на човешката практика, а чрез педагогическата иновация се решават 
организационни и съдържателни проблеми на образованието в една опреде-
лена образователна област“ [Toceva, Y., p. 5].

В различни нормативни документи на Министерството на образова-
нието и науката се дава определение на иновационните учебни заведения, 
като училища, които разработват и изпълняват интегрирани иновационни 
образователни програми в началното, основното и средното образование. За 
иновативни се считат образователни програми, които училището разработва 
и внедрява и които са различни от тези, приети в масовата (традиционална) 
практика: 

– философско-педагогически, психологическо-педагогически подходи 
към разбирането на детето, обучението и развитието му; 

– педагогически идеи за конструиране на съдържанието и методите на 
образованието, отразени в новите образователни програми на учи-
лището; 

– нови форми на организация на живота и дейността на детето в учи-
лище, както и нови форми на организация на работата на учителите, 
вътрешноучилищното управление и взаимодействието на училище-
то с родителите.

За отбелязване е, че в нормативните документи иновациите основно са 
свързани със създаването на образователни програми и нови форми на дей-
ност на училищната общност, включително и нови форми на управление на 
училището. Според новия Закон за предучилищното и училищното образо-
вание [Zakon…] иновативни училища са училища, които постигат подобря-
ване на качеството на образованието, като: 

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на орга-
низацията и/или съдържанието на обучението; 

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, обуче-
нието и учебната среда; 

3. използват нови методи на преподаване; 
4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и 

учебни планове.
Няколко тълкувания на иновацията в средното училище дава Пл. Радев 

[Radev, Pl.]: 
– промяна в процеса на мислене на персонала; 
– създаване на нови „неща“, които са полезни и ефективни; 
– успешна реализация на идеи в рамките на училищната организация; 
– един от факторите за устойчиво развитие и растеж на училището; 
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– баланс между процеси и образователен продукт; 
– въплъщение на знания и умения в някакъв оригинален резултат; 
– процес със специфични инструменти, правила и дисциплина; 
– призната необходимост + компетентни хора + технологии + финан-

сова подкрепа; 
– промяна в полза на заинтересованите страни; 
– промяна, която създава ново измерение на изпълнението; 
– нови стойности и значения за потребителите на образователни про-

дукти и услуги; 
– комерсиализация на творчеството; 
– изменение и коригиране на това, което съществува; 
– свежест, оригиналност, модернизация или уникалност на определе-

но нововъведение; 
– създаване, разработване и прилагане на нов процес, продукт или ус-

луга за подобряване на ефективността, ефикасността и конкурент-
ното предимство на организацията; 

– създаване на нещо преди хората да знаят, че от него има полза; 
– изобретение с образователна цел; 
– нарушение на традициите; 
– правене на нешо по-добро; 
– правене на нещо по-различно; 
– ново приложение на стари неща; 
– надграждане и усъвършенстване на старото; 
– нови начини на мислене спрямо традицията; 
– иновацията е процес, включващ множество дейности, изпълнявани от 

множество участници от една или няколко организации, които по вре-
ме и място създават нови комбинации от средства и/или части от тях; 

– изобретение + експлоатация; 
– създаване, обмен, развитие и прилагане на нови идеи в продаваеми 

стоки и услуги за успеха на една организация; 
– дългосрочен ангажимент към мечтите и прозренията на учителите; 
– линк към растежа и развитието; 
– използване на нови знания в нов контекст на времето и простран-

ството; 
– начин на действия, прекъсващ традициите и незачитане на тради-

ционни практики.
Анализът на литературата показва, че въпреки значителните разли-

ки в становищата на изследователите, педагогическата иноватика като едно 
сравнително ново направление на приложните изследвания изисква: на пър-
во място, разкриване на същността, характера и генезиса на иновациите; на 
второ място, разработване на критерии за класификация на иновациите; на 
трето място, проследяване на процеса на внедряване на иновациите в учеб-
но-възпитателния процес и определяне факторите и условията, които влияят 
върху постигането на оптимални резултати.
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Нашата представа за иновация в областта на образованието е свързана 

с наличието на три основни съставящи: 
• търсене на ново съдържание на образованието (нов отговор на въ-

проса, за това какво трябва да се преподава в училище); 
• търсене на новото в организацията на училищната дейност, чрез коя-

то могат да се въвеждат както ново съдържание, така и нови практи-
ки (нов отговор на въпроса как трябва да бъде уредена училищната 
дейност); 

• търсенето на нови начини и методи на работа на директора на учи-
лището (по нов начин, за да се отговори на въпроса, как да се упра-
влява по ефективно училищната работа).

Би било наивно да се предположи, че при променящата се образовател-
на среда ще се съхрани остарялата система за управление, но е и неразумно 
да се надяваме, че старата система на управление, ще смени бързо принци-
пите си. Разбира се, че внедряването на иновации в областта на управление-
то на средното образование не означава непременно радикална промяна, а 
предполага и включва обновяване и усъвършенстване на някои от формите и 
методите. Под иновации в управлението разбираме нещо ново, творчески до-
бавено към целите, формите, методите и средствата за управленска дейност.

Нововъведенията в управлението на образованието започват да се ре-
ализират особено интензивно в практиката от 2008 година, което се дължи, 
от една страна, на значителните социално-икономически и политически про-
мени в живота на обществото, а от друга страна, на използването в практи-
ката на управление на определени положения от теорията на мениджмънта. 
Като примери за повече или по-малко успешни иновации в управлението на 
българското образование можем да посочим въвеждането на делегираните 
бюджети, диференцираното заплащане, кариерното развитие, целодневната 
организация на обучението в средищните училища и т. н.

Под иновативно управление ние разбираме целенасочената дейност 
на субектите на управление на различни нива, обезпечаваща оптимално 
функциониране и развитие на управляваната система (предмет), извежда-
нето му на ново, качествено по-високо ниво за реалното постигане на цели-
те, с необходимите оптимални педагогически условия, способи и средства 
и въздействия.

Прилагането на иновации в управлението на съвременното училище, 
според нашето разбиране, се заключава в това да се създадат условия за ця-
лостното развитие на образователната институция като сложна педагогиче-
ска система. Това ще позволи целенасочено осъществяване на прехода: 

1. От типови образователни учреждения към непрекъснато развиващи 
се училища, в които да се обучават ученици в съответствие с културните цен-
ности на обществото.

2. От учебно-възпитателен процес към процес, реализиращ развиваща 
образователна функция.
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3. От училището, като организация, която осигурява обучение и възпи-

тание към културно-образователен център, определящ характера на общест-
вените отношения в социума.

Обновявянето на управлението въз основа на теорията на мениджмън-
та може да бъде реализирано по няколко начина: 

първо, чрез интензивна психологизация на процеса на управление, кое-
то създава атмосфера на уважение, доверие и успех; 

второ, развитието на мениджмънта позволява да се излезе от верти-
калната командно-контролна система за управление и да се премине към хо-
ризонтална, професионална система на сътрудничество; 

В основата на системата е корпоративният стил на управление, който 
отчита качествата на всеки човек и личностноориентирания подход към не-
говата работа.

трето, мениджмънтът използва възможността на всяка личност и 
този процес преди всичко е необходимо първо да се свързва с мотивацион-
ната ориентация на ръководителя и педагога, които обезпечават условията за 
развитието на училището; 

четвърто, важна роля в развитието на съвременното училище играе 
неговата мисия, която от позицията на мениджмънта трябва да се изпълня-
ва в рамките на вътрешноучилищната култура, за да може за развитието на 
висшите общочовешки и национални ценности, както и за реализирането на 
държавния образователен стандарт (досега – държавните образователни из-
исквания) да се носи персонална отговорност.

По наше мнение, безспорен факт е, че „различната“ управленска кул-
тура е тясно свързана с иновациите в управленската дейност и обуславя мно-
гопосочността на решението на проблема за управлението на съвременните 
училиша.

Изглежда, че развитието на една нова култура на управление на модер-
ното училище трябва да се основава на интегративен подход, органически 
включващ елементи от различни подходи, имащи различни теоретико-мето-
дологични основи. По наше мнение, тези подходи не могат да съществуват са-
мостоятелно, те са взаимно свързани и взаимно обуславящи се. При решава-
нето на различни задачи, приоритетни ще бъдат ту едни, ту други основания. 
Това, от своя страна, изисква нов поглед към проблема за усъвършенстване 
на управлението – преход от стереотипите към използване на иновациите.

Разбира се, търсенето, разработването и внедряването на иновациите в 
управленската дейност не означава отказ от основните принципи на общата 
теория на управлението, към които се отнасят: 

1) принцип на държавно-общественото управление; 
2) принцип на хуманността (социално обусловена целесъобразност); 
3) принцип на ефективността; 
4) принцип на адекватността на методите и инструментите за управле-

ние на конкретните обстоятелства; 
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5) принцип на интегрираната управленска дейност.
Поради това от основно значение е създаването на такъв модел на уп-

равление, който съответства на модела на образователната институция. При-
лагането на иновации в управлението, разбира се, трябва да се извършва в 
съответствие с концептуалния модел за цялостно развитие и като се вземат 
предвид педагогическите условия, които гарантират ефективността на него-
вото функциониране и развитие.

В същото време най-високото ниво на развитие на учебното заведение 
се характеризира с факта, че иновационният опит активно става масов, кое-
то се дължи на прехода на идеите и новостите в колективния педагогически 
опит, както и на факта, че иновациите се" разтварят "в колективния педагоги-
чески опит и постепенно му придават иновативен характер.

От това следва предположението, че ако иновациите в управлението са 
педагогически подходящи и оптимални, те ще станат най-важното условие за 
придаване на иновационен характер на дейността на педагогическия колек-
тив и за подобряване на качеството на образованието на учениците, както 
и обратното: подобряването на качеството на образованието на учениците 
може да бъде един от най-обективните критерии за ефективността на прила-
гането на иновации в управлението на училището.

Въвеждането на иновации в управленската практика, както показва 
анализът на литературата и практическият опит, е подходящо в следните об-
ласти: 

– актуализиране или изменение на целите в дейността на учебното за-
ведение; 

– събиране и обработка на управленска информация с нетрадиционно 
съдържание; 

– използване на нетрадиционни форми и методи на вътрешно-учили-
щен контрол.

Пътищата за реформиране на образователната ни система изискват 
създаване на атмосфера на всеобща загриженост и съдействие, преодоляване 
на девалвацията на общочовешките ценности и развитие на образованието 
на основата на нови и прогресивни концепции. Те задължително трябва да 
включват и радикална промяна в управлението на образованието чрез умело 
съчетаване елементите на централизация и децентрализация на системата с 
развитие на вертикалните и хоризонтални връзки между различните равни-
ща и субекти на управление. Това ще създаде условия за демократизиране на 
управлението, за развитие на творчеството и инициативността на училищ-
ните колективи, за по-рационално обединяване дейността на централните, 
регионални и местни органи на управление на образованието, за реформи-
ране и нормативно-методическо усъвършенстване на системата за оценяване 
на образователната дейност, за апробиране на нови модели за управление на 
образованието и вземане на управленски решения.
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РАЗВИТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛНОСТТА  
И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ НА ДЕЦАТА

Светозар Й. Чилингиров

DEVELOPMENT OF OBSERVATION AND ITS 
IMPORTANCE FOR IMAGING CHILDREN‘S ACTIVITIES

Svetozar Y. Chilingirov

ABSTRACT: Observation is an active form of knowledge of reality by developing a pro-
cess or other human activity. Observation development is essential and directly affects 
the development of art- creative abilities of children and improve the quality of their 
works. Observation builds a practical way for aesthetic inclusion of the child in natural, 
architectural, social and cultural environment.
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Началото на изобразителната дейност на децата е свързано с пробуж-
дането на тяхното съзнание, с неуморното наблюдение, с трупането на запаси 
от образи и сведения. През предучилищния период се формират относител-
но устойчиви образи на отделни предмети, които във времето се обогатя-
ват и разширяват. С времето кръгът на неговите впечатления се разширява, 
а в рисунките се отразяват като в огледало богатството на възприятията. В 
своите творби децата отразяват своите впечатления, образни представи от 
заобикалящата ги действителност. В този смисъл изобразителната дейност 
е важно средство за разширяване и затвърдяване на представите за действи-
телността, за емоционалното развитие, формиране на естетически чувства, 
възгледи и понятия. Жизненият опит и изобразителната подготовка на деца-
та от предучилищната възраст не са особено богати. Ето защо създаването на 
условия за обогатяване на образните представи и тяхното конкретизиране е 
много важно. В тази връзка възпитанието на способността да се наблюдава, 
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съдейства за развитието на различните видове възприятия (за качество, фор-
ма, пространство и величина), на нагледно- образното, логическото мислене 
и въображение – предпоставка за оригинално и изразително художествено 
творчество.

Чрез развитието на възприятията, предшестващи изобразителната 
дейност се постига обогатяване на образните представи и впечатления от за-
обикалящата ги действителност по отношение на тяхната форма, части, про-
порции, големина, цвят, за определяне на техните съществени особености– 
главни и второстепенни и обогатяване на познавателния и естетически опит 
на детето към заобикалящата природна, социална и културна среда.

Възприятията на децата от предучилищна възраст се характеризират с 
ярко емоционално отношение към възприемането, като се обръща внимание 
на необичайни за самите тях признаци и свойства на предметите и явленията. 
Това деформира повече или по-малко реалния образ, в резултат на което се 
получава неясна и често пъти обобщено- схематична рисунка.

За развитието на възприятията на децата от тази възраст съществена 
роля имат играта и трудово-конструктивната дейност. Така те се запознават-
със свойствата на предметите – тяхната форма, големина, тежест, фактура, 
цвят и др. Всичко това способства за комплексното изучаване на тези предме-
ти, защото се създават условия за едновременно действие и взаимодействие 
на различни анализатори.

Голямо значение за развитие на детските възприятия придобиват зна-
нията по рисуване, апликиране и моделиране. В процеса на изобразяване де-
цата се учат да предадат контура, характерната форма, конструктивни особе-
ности, обем, цвят и т. н. на различни обекти от действителността. Процесът 
на рисуване, моделиране и апликиране е свързан в много от случаите с орга-
низиране на непосредствено наблюдение на подходящ обект – къща, дърво, 
животно, птица, превозно средство и много др. И неговото анализиране, съ-
образно възрастовите възможности на децата и тяхната изобразителна под-
готовка.

В подготвителната група на детската градина с обогатяване на жизне-
ния опит, с придобиване на знания и умения и с развитието на мисленето 
(умението да се сравняват, анализират и синтезират) се развиват детските 
възприятия. Стават по-пълни, по-детайлни и целенасочени, формира се на-
блюдателността като качество на личността.

Когато възприемането е преднамерено организирано и се осъществява 
целенасочено, говорим за наблюдение. Наблюдението е основен метод в обу-
чението по изобразително изкуство. Този метод помага да се получи целена-
сочена визуална информация, съобразно целта и задачите на конкретно учеб-
но съдържание. „Наблюдението е активна форма на опознаване на действи-
телността, развивайки се в процеса на една или друга човешка дейност. Като 
познавателен процес се отнася към сложните възприятия (функционирането 
на група анализатори в система)“ [1: 5].

Развитие на наблюдателността и нейното значение за ...
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Умението да се наблюдава така, че да се забележат в предметите и яв-

ленията съществените черти, форма, части, цвят, белези и др., не възниква 
изведнъж, а се придобива с настойчива и упорита дейност. Според Б. Па-
пазов, в процеса на обучение по изобразително изкуство се различават три 
основни вида наблюдение: преднамерено, непосредствено и самостоятелно. 
Преднамереното наблюдение се прилага при уроци, свързани с възприемане 
на действителността, като целта е учениците да обогатяват своите визуални 
познания и впечатления от конкретни, предварително набелязани от учителя 
обекти. Този вид наблюдение може да се прилага успешно и при изпълнение 
на сюжетно- тематични композиции, като учениците се запознават с основ-
ни образи или елементи по различен начин (чрез посещения на музеи, улица 
на занаятите, зоологическа градина, пазар и др.). В уводната част на урока 
учителят насочва вниманието на децата към характерните особености на на-
блюдаваните обекти или явления, важни техни качества (конструктивни, ес-
тетически) и черти.

Непосредственото наблюдение най-често намира приложение в натур-
ното рисуване, като целта е постигане на изобразително- визуално сходство с 
нагледните модели (форма, цвят, структура и др.). Според възрастовите осо-
бености и индивидуалните възможности на учениците, учителят разглежда 
и анализира формени цветови и композиционни съотношения, особености, 
различия и др. Изборът и начинът на експониране на обекти за непосредстве-
но наблюдение се предопределят и от конкретните цели и задачи на урока.

При рисуване и моделиране по памет, впечатление и въображение, уд-
ачно може да се използва самостоятелното наблюдение. То се осъществява 
след като са дадени конкретни указания от учителя съобразно темата, сюже-
та, съдържанието и други фактори.

Чрез трите вида наблюдение се постига: 
– активизиране на наблюдателността
– развитие на паметта 
– целенасоченост и самостоятелност на визуалното възприемане
– творческо (оригинално) изобразитено изобразяване.
Целта е възприятията да стават все по-обективни и да съответстват на 

действителната характеристика на предметите и явленията. Организираното 
и плавното запознаване на децата с природните и общесвените обекти, при 
което се посочват техните съществени черти и се отделят от несъществени-
те и незначителните, има голямо значиние в утвърждаването на тази насо-
ка. В творческия процес участват всички психични процеси. Сложността и 
многостраността на творческата дейност е разглеждана от немалко автори. Г. 
Пирьов посочва няколко изисквания, които са важни предпоставки за тази 
дейност. От тях на първо място поставя изострената наблюдателност и кон-
центрирано внимание, които имат съществено значение за обогатяване на 
писателя или художника с нови впечатления, за опознаване на действител-
ността, а актьорът да изразява вълнуващо онези образи, чиито прототипи е 
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наблюдавал в живота. Наблюдателността подпомага изобретателя да открие 
и най-малките конструктивни подробности и технологични промени в ма-
шините, а ученият експериментатор да установи факти и закономерности, 
които при други условия биха загубили своето значение. С други думи наблю-
дателността е не само непосредствен източник на информация, но и активна 
форма за сетивно познание, като допринася в голяма степен за опознаване на 
обективната действителност, за обогатяване на представи и впечатления, раз-
витие на творечско (дивергентно) мислене, въображение, емоции, волеви ка-
чества и овладени знания, умения и навици. На втори план тя формира съв-
купност от качества на личността, които съдействат за успешното решаване 
на проблемни ситуации, за вникване и откриване на неподозирани връзки и 
взаимодействия между обекти и явления, за раждането на нови и оригинални 
идеи и т. н.

Как децата да бъдат подготвени да наблюдават е предмет на задълбо-
чени изследвания от редица автори, като повечето от тях приемат следните 
общи положения: 

1. Чрез обучаване в умения да се наблюдава у детето се формират лич-
ностни качества като остра възприемчивост и умение да се отделя важното от 
несъщественото при възприемането на обектите и явленията от действител-
ността. Без тази подготовка е трудно да се излезе от слятостта, неточността и 
синкретизма.

2. Обучението трябва да бъде насочено към усъвършенстване на ос-
новните мисловни процеси– анализ, синтез, обобщение. Съдържанието и 
детайлността на анализа трябва да бъдат съобразени с различни фактори, 
някои от които са: възрастови особености и индивидуални възможности на 
учениците, от характера на дидактическите цели и задачи на урока. Анализът 
може да бъде насочен само към отделянето на конкретен обект от действител-
ността (дърво, къща, цвете и др.), към фигура или елемент за изобразяване. 
Но анализът може да бъде насочен към по-пълно и задълбочено изследване 
на наблюдавания обект, като се характеризират такива страни и особености, 
които са съществени за неговото изобразяване. За разлика от обикновеното 
описание, което се занимава преди всичко с външния вид на обекта, анализът 
разкрива пластическата структура на отделните елементи в техните връзки и 
отношения. Разкрива това, което не се вижда непосредствено, но е важно, за 
да може да се разбере обектът като предмет за изобразяване. Освен външни-
те наблюдаеми характеристики на обекта, подрастващите разбират конструк-
тивните особености на неговата форма, цветовата му характеристика, осве-
тени и засенчени части, хвърлени сенки и т. н. Във всички случаи анализът 
трябва да води до синтез и взаимовръзка, към по-смислено възприемане на 
цялото, като дава първоначални насоки за изобразяване. Според Б. Дамянов, 
за по-малките деца анализът е сравнително елементарен и по същество е по-
вече описание, а методът е по-правилно да се нарича описание с елементи на 
анализ. В този случай се изтъкват не толкова структурните свойства на обек-
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та, а неговите характерни видими особености. За по-големите деца от под-
готвителна групаанализът се насочва основно към структурните свойства на 
обекта, цветовата му характеристика, местоположение, видими съкращения 
на частите и други неща, съществени за неговото изобразяване.

3. Колкото децата са по-малки, толкова по-голяма роля при анализа иг-
раят практичексите действия. Практическото действие е първото средство (и 
път) за решаване на конкретно поставена задача, при условие че тя е нагледно 
представена и им осигурява възможност да манипулират, да действат с вещи-
те, да откриваттехните признаци, да разкриват невидимите до тогава връзки 
между предметите и явленията. Такъв път на познание е особено резулта-
тен в детската градина и в началното училище при усвояване на програмното 
съдържание по изобразително изкуство и по останалите учебни предмети. 
Тази форма на действие и мислене изтича с развитието на логическото мисле-
не. При по-трудни задачи и ученици и възрастни се връщат често пъти към 
практическите начини, а след това пристъпват към мисленото им решаване.

4. Включването на речта има огромно значение при обучението на де-
цата в умение да възприемат, да наблюдават. На първомясто думата служи 
като средство за обозначаване на възприемания обект и на неговите части 
(белези). На второ място тази дума се използва за последователно описание 
на предмета, на неговите части и елементи, тяхното разположение, отбелязват 
се общите му признаци и индивидуални особености. С помощта на словото 
децата разкриват определена връзка, подвеждат частния случай към някаква 
обща категория. Четвърто, словото става средство за обобщаване на резулта-
тите от наблюдението, за констатиране на общото и различното в новото и в 
неизвестното. Чрез езика децата изразяват своето отношение към възприето-
то, своята оценка за него.

Развитието на наблюдателността е свързано с определени условия. 
Първото условие е ясно поставената задача или казано по друг начин какво 
и защо ще се наблюдава. Без ясно осъзнати основания, без ясно поставена 
цел, наблюдението не може да даде положителни резултати. Важно е задачите 
да бъдат конкретни и оценени от гледна точка на вероятните изобразителни 
задачи. Осмислянето на задачите прави наблюдението избирателно и целена-
сочено, мобилизира вниманието.

Друго не по-малко важно условие е подготовката за наблюдение. За да 
се осъзнаят по-ясно особеностите на наблюдавания обект или група обекти 
е необходим подробен план, който ще подпомогне правилното организиране 
на наблюдението– какво конкретно ще се наблюдава, на какво да се обърне 
повече внимание от гледна точка на бъдеща изобразителна дейност, без да 
се пропусне нещо съществено и не на последно място да се разкрие естети-
ческото съдържание на наблюдаваните обекти. Активността на мисленето е 
третото условие, осигуряващо успех на наблюдението. Наблюдението е път за 
усвояване на определена информация, знания, което впоследствие се опреде-
лят насоките на дейността. От проведената работа трябва да бъдат направени 
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изводи и обобщения– какво са научили децата. Това може да бъде собстве-
на рисунка, апликация или пластика. При това обощение често се разкриват 
пропуски в целенасоченото възприемане на обекта, дава се възможност деца-
та отново да се върнат към натурната и внимателно да я разгледат.

Формирането на наблюдението като сложен вид възприятие се осъ-
ществява най-резултатно и чрез дейността. Изобразителната и конструктив-
но- техническата дейност, подвижните, дидактическите и сюжетно- ролевите 
игри, трудовата дейност са незаменимо средство и условие за изграждане на 
целеустременост и организация на възприятията за диференциране на съ-
ществените и несъществените свойства на обектите и явленията от действи-
телността. Изграждането на наблюданието е свързано с развитието на цялата 
детска психика– на мисленето, вниманието и волята.

Проблемите на естетическото възприемане на действителността са 
най-тясно свързани с проблемите на визуалната култура на хората, с необ-
ходимостта от системно изграждане на умението им да възприемат и на-
блюдават. Развитието на естетическите възприятия предполагат наличие на 
естетическо отношение към действителността. Провеждането на целенасо-
чени наблюдения в педагогическите ситуации по изобразително изкуство, 
придружени от кратки емоционални беседи, способстват за непрекъснато-
то обогатяване и конкретизиране на представите за заобикалящия децата 
свят. Колко тези представи са по-пълни и по-богати, толкова възможността 
за създаване на по-интересни в композиционно и цветно отношение по-
изразителни детски творби (рисунки, апликации и пластики) е по-голяма, 
толкова по-пълно децата са способни да възприемат съдържанието на едно 
живописно, графично или скулптурно произведение. Да се приеме, че есте-
тиката, която носят конкретни обекти за наблюдение, разкрива своите ка-
чества пред наблюдаващите от самосебе си, е неправилно и погрешно. Вина-
ги в процеса на наблюдение, особено когато се касае за познавателно такова, 
е необходимо да се подчертаят и изведат на показ естетическите особености 
на обекта- цветови съчетания, пропорции, оригинални форми, интересна 
конструкция и прочие. Насочването на вниманието към тях трябва да по-
роди емоционални състояния, които в последващата изобразителна дейност 
да се отразят в творбите на учениците. В този смисъл ролята на учителя по 
време на наблюдението е много важна. От неговата способност да разкрива 
естетическите достойнства, като се съобразява с възрастовите възможнос-
ти на децата, тяхната изобразитена подготовка и предстоящия за усвояване 
учебен материал, зависи успеха на естетико- познавателната дейност. Така 
всяко дете натрупва запас от зрителни впечатления и представи за предме-
ти, образи и явления. Това е дълъг и сложен процес, който изисква системна 
работа във времето. От хаотичното натрупване на образи, действия, на въз-
приети явления, постепенно нехарактерното, несъщественото и случайното 
отпада. В съзнанието на детето се открояват с по-голяма яснота отделни те-
хни качества, признаци и черти.

Развитие на наблюдателността и нейното значение за ...
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Възприемането на произведенията на изобразитеното изкуство– жи-

вописни, графични и скулптурни, представлява сложен психичен акт, свър-
зан с възприятието на естетически вкус, с уменията да се възприема, да се 
разбира и оценява художествената стойност на творбата. Този акт протича 
специално за всяка индивидуалност. В процеса на изобразителната дейност 
децата често общуват с достъпни по съдържание и изразни средства творби 
от различни жанрове– натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, 
илюстрации в книги за деца. Тези произведения оказват силно и незаменимо 
влияние върху децата. Това разширява по нов начин познанията им за света 
около тях, обогатява и конкретизира техните образни представи, естетиче-
ски чувства, емоции и преживявания. Формират се ценни личностни качест-
ва като наблюдателност, творческа активност и самостоятелност, естетическа 
възприемчивост, нравствени чувства и др.

Наблюдението спомага за получаването на целенасочена визуална ин-
формация, съобразно целта и задачите на конкретно учебно съдържание. В 
урока по изобразително изкуство наблюдението има естетическа насоченост, 
целяща разкриване на своеобразието на художествено-изобразителни и емо-
ционално-въздействащи качества и черти на наблюдаваните обекти и явле-
ния. Чрез наблюдението се изграждапо практически път, естетическо отно-
шение и приобщаване на детето към заобикалящата природна, архитектурна, 
социална и културна среда.
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СТРУКТУРА НА ГОТОВНОСТТА  
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ABSTRACT: The report reviews the model for children preparedness for school andthe 
actuality of the problem. The reports analyses the following aspects: general, psycholog-
ical, special, intellectual, physical and personal readiness of the children and the value 
for successful education of first-graders in school.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

С приемането през 2015 г. на новия Закон за предучилищното и учи-
лищното образование се поставя началото на нова реформа в образованието 
в Република България. Промените в учебното съдържание в първи клас по-
вишават изискванията към подготовката на децата за училище. Тя е основна 
задача на предучилищното образование. От нейното успешно решаване за-
виси успеваемостта на децата в училище. Подготовката на децата за училище 
е процес, който има за цел да се създадат условия в детската градина за овла-
дяването на компетенции – знания, умения и отношения и за развитие на 
децата. Това е сложен, продължителен процес, който продължава през целия 
престой на децата в предучилищното учреждение. Готовността за училище 
изразява резултатите от подготовката и зависи от нейното качество. Затова 
тя се разглежда като съвкупност от морфофизиологически и психологически 
особенности на детето, обеспечаваща успешен преход към системно органи-
зирано училищно обучение [6].

В редица научни трудове на руски и български педагози готовността 
за училище се разглежда в два аспекта: обща, психологическа и специална. 
Общата готовност изразява нивото на физическото, психическото, нравстве-
ното, волевото, естетическото развитие на децата, постъпващи в училище. 
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Важен показател на общата готовност за училищно обучение е психологи-
ческата готовност [4, 191-192]. В нея се включват най-важните от позиция-
та на училищното обучение показатели на психическо развитие на децата. 
Общата психологическа готовност на децата за училище включва следните 
компоненти: интелектуална, физическа, нравствено-волева, емоционална и 
мотивационна.

Под специална готовност за училище се разбира наличието у децата на 
знания и умения, които обезпечават успешното овладяване на учебното съ-
държание в първи клас. Специалната подготовка в детската градина според 
Й. Факирска се изразява в овладяването на нови знания по различни дялове, 
които да облекчат ограмотяването и смятането, както и овладяването на сис-
темни знания по отделните научни дисциплини в начален етап на образова-
ние [7, 13].

В предучилищната педагогика и психология са обособени различни ас-
пекти на готовността за училищно обучение, но редица изследователите (А. 
Запорожец и Т. Маркова, А. Люблинская, К. Сиек и Л. Десев) ги обединява 
една гледна точка: подготовката за училище се заключава в интелектуалното, 
физическото и личностното развитие на детето [3, 84]. В училище детето за-
почва да изучава основите на науките. Това изисква определено ниво на инте-
лектуално, социално и физическо развитие. В тази връзка се обособяват три 
аспекта на готовността за училище – интелектуална, физическа и личностна.

Важен компонент на общата, психологическа готовност е интелектуал-
ната готовност за училище. Нейното значение се свързва с водещата дейност 
на ученика – учебната дейност. За да участва той активно в уроците, е необхо-
димо да притежава интелектуална готовност [9, 34].

Основните компоненти на интелектуалната готовност за училище са 
наличието на достатъчен обем от овладени и осмислени от децата знания за 
обкръжаващия ги свят, определена степен на мисловна и познавателна дей-
ност, развитие на елементи на учебна дейност. Дина Батоева посочва, че раз-
витието на интелектуалната сфера е много значима страна на готовността, 
тъй като обучението е предимно умствена дейност, която изисква достатъчно 
високо ниво на развитие на познавателната дейност, умение на детето да се 
учи, развитие на висшите психични процеси (мислене, реч, въображение), 
а също достатъчни знания (система от понятия), наличие на редица учебни 
умения и не на последно място развитие на самата учебна дейност [2, 10].

Усвояването на учебното съдржание в училище зависи и от наличието 
у децата на познавателен интерес. Това се потвърждава и от редица изслед-
вания, доказващи, че най-големи трудности в училище отначало не изпитват 
децата с по-малко знания, а тези, които проявяват интелектуална пасивност 
и нямат желания да решават задачи и т.н. [5, 19].

Т. И. Бабаева доказва, че наред с интелектуалното развитие в контекста 
на интелектуалната готовност за училищно обучение важно значение има 
и развитието на самостоятелността у децата. Показателите за наличието на 
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това качество у тях са следните: стремеж да се реши задачата без помощта на 
учителя или децата, умение да се изберат способите за нейното решаване и да 
се реализира задачата [1, 15].

С постъпването на детето в училище се променя начинът му на живот. 
Учебните занимания, новата училищна среда са фактори, които създават на-
прежение на нервната система и на други функционални системи на децата. 
За да се адаптира безболезнено детето за училище и да се справи успешно с 
учебната дейност, то трябва да притежава такова ниво на физическо разви-
тие, което да му позволи ежедневните учебни натоварвания да не му навре-
дят. В тази връзка физическата подготовка на децата за училище е особена ва-
жна. Тя е резултат от физическото възпитание, което се реализира в детската 
градина и семейството [10, 1].

Т. Бабаева включва към физическата готовност на децата за училище 
следните компоненти: добро здравословно състояние на детето, закаленост, 
определена издръжливост и работоспособност на организма, висока степен 
на съпротивляемост срещу заболяванията, хармонично физическо и нерв-
но-психическо развитие, високо ниво на развитие на моториката, наличие на 
културно-хигиенни навици и привички за спазването на правилата на лич-
ната хигиена [4, 212]. Към този модел на физическата готовност може да се 
прибавят още следните компоненти – формиране на двигателни умения; фи-
зически качества у децата, интерес и желание да се занимават с двигателни 
дейности.

През последните години особени усилия се полагат за интелектуалната 
подготовка на децата за училище. В резултат на това задачите за развитие на 
личността на детето отстъпват приоритетното място на познавателните зада-
чи, които се осъществяват в обучаващите ситуации. Недооценяването на зна-
чимостта на възпитателните задачи се оказа причина за трудната адаптация 
на една част от първокласниците към училищния живот и за неуспеваемостта 
им. Постъпването в образователното учреждение е труден период от живота 
им. Въпреки че сред тях има ученици с много добра интелектуална готовност 
за училище. Тя обаче не гарантира цялостната мотивация на децата за учене. 
Необходимо е те да имат високо общо ниво на развитие на личността. Пора-
ди тази причина въпросът за личностната готовност за училище е особено 
актуален [8, 60].

Личностната готовност за училище се изразява в интереса на детето 
към училището, в желанието да стане ученик, да се промени статусът му в 
обществото, в стремежа му да се включи в учебна дейност, в отношението му 
към учителите, към децата и към себе си. Важни конструкти са също доста-
тъчно високото ниво на познавателно, социално и волево развитие.

С постъпването на детето в училище, започва нов етап в неговия жи-
вот. За да бъде успешно неговото начало, то трябва да има готовност за обу-
чение. Тя е съществено условие и предпоставка за успешно обучение в учили-
ще. Готовността е сложно състояние, което се състои от няколко компонента, 
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340
които имат своя структура и изпълняват важна роля във формирането на 
цялостната готовност за училище.
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TYPICAL MISTAKES OF STUDENTS  
IN THE PREPARATION AND USE OF PRESENTATIONS 

IN TRAINING IN ENVIRONMENTAL STUDIES,  
MAN AND NATURE AND MAN AND SOCIETY

Snezhana Lazarova

ABSTRACT: Multimedia presentations are increasingly used in modern education. 
These mandate students to master the specific educational content through the inclusion 
of a greater portion of their senses, which is a prerequisite for continued remembering. 
In their creation and usage there are mistakes that negatively affect the quality of the 
lesson. They can be avoided or minimized if students know the requirements in prepar-
ing the presentation and what are the most common mistakes, to comply with them and 
to try to avoid them.
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от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Новите технологии навлизат все повече във всички сфери на общест-
вения живот. Подрастващите днес проявяват повишен интерес към тях, 
използват ги в ежедневието си, а това налага интегрирането им и в образо-
вателния процес. Във века на информационните технологии и комуника-
ции използването на компютърните технологии в учебния процес вече не 
е мода, а необходимост. Те дават възможност за прилагане на нови методи 
и средства в обучението, откриват нови възможности за подобряване на 
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учебно-възпитателния процес в училище, допълват, разнообразяват и осъ-
временяватурока.

Промените в образователната действителност изискват да се потър-
сят пътища за усъвършенстване на процеса на обучение, така че той да ста-
не динамичен, ефективен и приспособим към индивидуалните особености 
и интереси на учениците. Една от възможностите за модернизиране на об-
разованието е използването на компютърни презентации в обучението. Те 
позволяват учебното съдържание да се разработи и представи по интересен 
начин, като система от образи, изпълнени с изчерпателна и структурирана в 
логическа последователност информация[6].

Технологичното решение за създаване на презентации е използването 
на MS PowerPoint от офис пакета на MS Office. Програмният продукт предлага 
възможности за: избор на фон и дизайн, разнообразно цветово решение, под-
ходящо анимиране, озвучаване чрез вмъкване на произволно избрани звуци 
или свързване с външни медийни файлове, а също така могат да се вмък-
ват – графични обекти, таблици, диаграми, художествени текстове, видео и 
др. Компютърно реализираното представяне на информация позволява да се 
използват различни елементи – текст, графика, анимация, видео, звук“ [2]. А 
според Ю. Тодоров „информационен продукт, който обединява два или пове-
че от следните елементи: текстова информация, графика (неподвижни илюс-
трации), интерактивност (възможност за определяне хода на действията от 
страна на потребителя), звук (говор, музика), анимация, видео се определя 
като мултимедия“ [4].

Мултимедийните презентации с PowerPoint се използват с успех в съ-
временното обучение. Чрез тях се цели обучаемият да възприеме определено 
учебно съдържание чрез включване на по-голяма част от своите сетива, кое-
то е предпоставка за трайното му запомняне.

Спецификата на учебните предметиоколен свят, човекът и обще-
ството и човекът и природата и връзката им с много научни области 
позволява„компютърната техника да разгърне качествено своите възможности 
за целите на обучението“[6]. Тъй като тези учебни предмети дават комплекс 
от знания за природата и обществото, някои от които са сложни и твърде 
абстрактни, е необходимоучителят така да конструира презентацията си, 
че тя да улесни усвояването на учебния материал, да съдейства за разви-
ване на аналитичното и логическото мислене на ученика. От това как се 
представяопределена учебна информация или задача в електронен вид, зависи 
в каква позиция ще бъде поставен ученикът в урока – пасивен потребител или 
активен участник. Затова създаването на собствена презентация е отговорна 
и целенасочена работа, която изисква повече време. За да създаде приложим 
продукт, учителят трябва да притежава адекватна компютърна грамотност, да 
проявява творчество, да търси и намери вариативни решения за представянето 
на учебния материал, да предложи образователни задачи с интерактивна насо-
ченост, съобразно възрастовите особености и интереси на учениците.
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Всичко това поставя редица изисквания към подготовката на студен-

тите – бъдещи начални учители. Те трябва да притежават знания и умения 
за ефективно използване на информационните технологии в педагогическата 
практика, да имат необходимата методическа подготовка, знания и умения за 
представяне на учебното съдържание по околен свят, човекът и природата и 
човекът и обществото.

При подготовката на един урок, студентите се стараят да обогатят уро-
ците си чрез различни образователни технологии, включително и информа-
ционни. Най-често те използват мултимедийна презентация, която да улесни 
преподаването и усвояването на предвиденото учебно съдържание, да изгра-
ди правилни представи за изучаваните обекти, предмети, явления, процеси в 
природата и обществото чрез подходящ илюстративен материал или да про-
вери знанията на учениците. В хода на нейното конструиране и използване 
студентите допускат едни и същи грешки, които могат да бъдат избегнати или 
сведени до минимум, когато знаят какви са изискванията при подготовката 
на презентацията и какви са грешките, които се допускат. По този начин те 
ще придобият умения да подготвят свои презентации или да коригират вече 
създадени такива (най-често от общност „Начално образование“).

При подготовката на презентациите най-често се наблюдават грешки 
в дизайна на презентацията. Тук се има предвид „не само дизайнът, който 
отговаря на естетическите изисквания, на изискването да се възприема лес-
но, без да се натоварва зрението, а и педагогическият дизайн, който отгова-
ря на целите на учебното съдържание“[1], на типа на урока и е съобразен с 
възрастовите особености на учениците. Тези грешки се дължат както на не-
достатъчния опит на студентите да използват ефективно възможностите на 
компютърните технологии в урока, така и на малкия им педагогически опит.

Поради специфичните особености на обучението по учебните предме-
ти околен свят, човекът и природата и човекът и обществото, включващи зна-
ния от различни научни области, студентите често включват в своите презен-
тации текст. Чрез текстакато традиционна форма за предаване на инфор-
мация е възможно представянето на ключови моменти от учебното съдър-
жание, различни теоретични постановки, обяснения, описания и др. Именно 
тук се допускат и най-много грешки. В презентациите студентите често пред-
ставят на един слайд нужната според тях информация чрез текст, чийто обем 
е много по-голям от допустимото (сн. № 1). Записвайкивсичко, което считат 
за необходимо да кажат за даден предмет, обект, процес или явление, те се 
чувстват по-уверени и сигурни, но това не се харесва на учениците – те посте-
пенно губят интерес към темата, стават разсеяни, разконцентрирани и уро-
кът се превръща в монолог от страна на учителя. Същият ефект се наблюдава 
и когато представената информация не е съобразена с възрастта на малките 
ученици и техните познавателните способности (насн. № 2 се виждаинфор-
мацията, която е включена в презентация на студент по темата „Природни 
бедствия“ за ученици от втори клас). Затова текстът в презентацията е необ-
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ходимо да бъде възможно по-кратък, ясен и смислов. Тойне трябва да повта-
ря изложението на учителя, а да го подкрепя. При представянето на текстова 
информация е необходимо да се спазва правилото „6х6“, т. е. „Не повече от 
6 реда на слайд и не повече от 6 думи на ред“. За учениците от начална учи-
лищна възраст се препоръчва основният текст в едни слайд да е в рамките на 
един абзац с не повече от шест думи на ред и не повече от три реда. Колкото 
по-малко е текстът на един слайд, толкова по-добре се възприема от учени-
ците. А „най-добрите слайдове могат изобщо да не съдържат текст, защото те 
трябва да бъдат разказани, да осигурят подкрепа на разказа на учителя“ [5].

  Снимка № 1  Снимка № 2

Освен обема на информацията, често при представянето на текст се 
греши и при избора на размера на шрифта. Обикновено студентите не се 
съобразяват с факта, че учениците в класната стая са на различно разстояние 
от екрана (сн. № 3). За да може текстът да се чете от всички, препоръчително 
е да се използва шрифт над 24 пункта и разстоянието между редовете да е 
по-голямо.

Затвори прозорците и балконските
врати.
Изключи компютъра.
Не говори по телефона.
Отдели външната антена на
телевизора и кабела за Интернет.
Изключи електроуредите от мрежата.
Не влизай в банята, докато бурята не
отмине.

  Снимка № 3  Снимка № 4
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Друга грешка, която се допуска при използването на текст е свързана 

с неговата четливост. Често в презентациите студентите използват т. нар. се-
рифни (serif) шрифтове (от типа TimesNewRoman), които имат декоративни 
чертички в краищата си, а това затруднява възприемането на информация-
та (сн. № 3). Необходимо е да се използват безсерифни(sans-serif) шрифтове 
(напр. Arial, Tahomaи др.), които имат прави очертания без допълнителни 
чертички, по-изчистени са и по-лесни за прочит. Желателно е за презентаци-
ята да се изберат един и или два шрифта, като се използват малки букви, а не 
главни.

От значение е и цветовото оформяне на слайдовете и съвместимостта 
им с цвета на текста. Трябва да се има предвид, че близките цветове затруд-
няват възприемането на информацията. На сн. № 5е посочен пример, при 
който за фон е използвано графично изображение, темата е записана с близ-
ки до фона цветове, което затруднява много прочита. Затова е необходимо 
цветовете да са контрастни – на тъмен фон да се използват букви със светъл 
цвят или обратно. Това улеснява работата на зрителния анализатор и усво-
яването на информацията от учениците. Тъй като класната стая невинаги 
може да се затъмни достатъчно, трябва да се има предвид, че представена 
на голям екран презентацията губи част от своята контрастност(сн. № 4), а 
това натоварва зрението и се налага учениците да положат много усилия, за 
да прочетат текста.

             Снимка № 5                 Снимка № 6

Често в презентациите присъстват и текстове за допълване. Когато се 
използва обикновена бяла дъска, студентите забравят, че е необходимо да се 
изчисти написаното в текста и записаните думи остават така до края на пре-
зентацията (сн. № 6).

На слайдове често се записват и задачите, които трябва да изпълнят уче-
ниците (сн. № 7), което не е необходимо. Те трябва да се представят от самия 
учител, а не да се четат от слайда. Изключение може да се направи само ако 
учениците трябва да изпълнят самостоятелно представената на слайда задача.
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На сн. № 8 се вижда слайд, на който е записана преценката за работа-

та през часа. Тъй като не се знае предварително дали учениците ще участват 
активно в часа, как ще се справят с поставените задачи, такава оценка не е 
препоръчително да присъства в презентацията. По-коректно е преценката да 
се направи от самия учител в зависимост от представянето на учениците през 
часа.

             Снимка № 7           Снимка № 8

Като се имат предвид възрастовите възможности на малките ученици, 
тяхното нагледно-образно мислене, неустойчивото им внимание, текстът в 
презентацията не трябва да се представя сам на екрана, а в комбинации с 
други елементи – диаграми, схеми, графични изображения. По този начин 
учениците по-лесно възприемат необходимото за усвояване учебно съдър-
жание, изграждат правилни представи за обектите, явленията, процесите, за 
които получават информация. В този смисъл илюстрациите в презентация 
могат дабъдат: „водещи – такива, които разкриват информацията, липсваща 
в основния текст, но задължителназа усвояване; равностойни – такива, които 
онагледяват, илюстрират текста и обслужващи – такива, които показват нещо 
интересно, любопитно“ [3].

В часовете по околен свят, човекът и природата и човекът и обще-
ството с помощта на компютъра непознатите за учениците обекти, явления, 
процеси и абстрактните понятия могат и трябва да бъдат онагледени бога-
то, тъй като нагледността е едно от най-важните условия, за да бъде усвоена 
новата информация. За целта най-често се използват снимки – на растения, 
животни, забележителности, природни явления, паметници, известни лич-
ности и др.
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  Снимка № 9  снимка № 10

Грешките, които се допускат, са свързани с: 
• различен размер на използваните снимки, което води до изгражда-

не на грешни представи у учениците за йерархия на представените 
обекти (по-големите са по-важни)(сн. № 9); 

• голям брой снимки – най-често на представители на растителния и 
животинския свят (сн. № 10), което разконцентрира учениците, за-
труднява запомнянето им; освен това информация се дава само за 
някои от тях, а не за всички. В този случай е желателно да се намали 
броят на снимките или те да се анимират, като с тяхната последова-
телна поява се дава необходимата информация; 

• неправилно подбрани и групиранина слайд снимкии текст към тях 
(сн. № 11)– водят до объркване и неразбиране на информацията, затова е не-
обходимо пояснителния надпис към снимката да е поставен над/под конкрет-
ната снимка; 

• свиване, разширяване и удължаване на използваните изображения 
(сн. № 12)– създава грешни представи за представените обекти.

В центъра("окото")  
на урагана няма облаци и
цари затишие. Около него
се образуват огромни
кълбесто-дъждовни облаци, 
падат поройни валежи, 
бушуват силни ветрове. 

  Снимка № 11  Снимка № 12
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Формирането на правилни представи за различни обекти, процеси, яв-

ления от природната и обществената среда е една от важните задачи за начал-
ния етап на основната образователна степен. Затова подборът на снимки, из-
ползвани в презентациите, трябва да е прецизен, съобразен с целите на урока, 
с възрастовите и познавателни възможности на учениците.

С цел да привлекат вниманието на децата, студентите използват и въз-
можностите за анимация. Анимираните обекти винаги впечатляват малките 
ученици и създават условия заповишаване на активността им в учебния про-
цес, но с тях не трябва да се злоупотребява, тъй като това води до разконцен-
триране на вниманието. Анимацията обикновено се използва от студентите 
при проверка на знанията на учениците. Най-често грешките тук са свърза-
ни с появата на отговора на поставен въпрос – в повечето случаи това става 
едновременно(сн. № 13), което превръща учениците в пасивни участници и 
ги демотивира за по-нататъшна работа. Обикновено причина за това са не-
правилно зададено време или ред на появата на анимацията.

Снимка № 13

В презентациите, които студентите подготвят или използват в обуче-
нието по околен свят, човекът и обществото и човекът и природата се допус-
кат и други грешки, но те не се отразяват съществено на качеството на уро-
ците. С помощта на преподавателите тези грешки могат да бъдат избегнати, 
а това ще улесни бъдещите педагози при създаването на презентации, които 
да подпомогнат ученето и да направят процеса на обучение по-интересен и 
ефективен.

Неоспорим е фактът, че студентите се стараят да направят всеки урок 
интересен като прилагат съвременните образователни технологии, включи-
телно и информационни. Те трябва да бъдат поощрявани в опитите си да съз-
дават и използват мултимедийни презентации при запознаване на ученици-
те с природната и обществената среда, тъй като по този начин се повишава 

Снежана Лазарова



349
интересът, мотивацията, познавателната активност на подрастващите и се 
улеснява усвояването на учебното съдържание. Независимо от безспорните 
предимства, които имат компютърните презентации не трябва да се използ-
ват през целия час. Децата в начална училищна възраст бързо губят интерес, 
вниманието им е неустойчиво, краткотрайно, затова е необходимо в рамките 
на урока те да участват в разнообразни дейности. Това може да се постигне 
чрез съчетаване на новите технологии с традиционните методи и средства. 
Затова от изключителна важност е да се обмисли добре мястото на презен-
тацията в урока. Една правилно конструирана и използвана мултимедийна 
презентация е предпоставка за постигане на целите на урока и за активно 
участие на учениците в него.
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ОСОБЕНОСТИ В ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
НА 3 – 7-ГОДИШНОТО ДЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева

PECULIARITIES IN THE MENTAL DEVELOPMENT  
OF 3-7 YEAR-OLD CHILD  

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Snezhana H. Nikolova, Gergana K. Sabeva

ABSTRACT: In a man’s life, one after another, a few periods are changed – childhood, 
adolescence, youth age, adulthood and old age. Each of these periods has its specificity 
and, in turn, is subdivided into sub periods. The interest for this development represents 
childhood – a period of intense development and preparation for „life“.

KEYWORDS: childhood, mental development, preschool, a child with special educa-
tional needs.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

В последните години все по-категорично се налага преразглеждане на 
политиките в предучилищното и училищното образование поради присъст-
вието на деца със специални образователни потребности в детските градини и 
общообразователните училища. Това се дължи на редица обстоятелства, част 
от които са свързани с особеностите в психическото развитие на тези деца.

Факт е, че периодът от раждането на детето до постъпването му в учи-
лище е интензивен и едновременно рисков и податлив на неблагоприятни 
въздействия. Именно тогава детето се нуждае от подкрепа – в познавателното 
му развитие, в емоционален план, за гарантиране на неговата социализация.

В научната литература се срещат отделни периодизации в зависимост 
от различни критерии като например биологични (порастване на зъбите, по-
лово съзряване); социологически (историческо развитие на човечеството); 
периодизация в зависимост от водещия тип дейност (игра, учене, труд) и пр.
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Условията, в които детето расте и се развива неговата психика, оказват 

значително влияние при възпитанието му. Дейностите, съпровождащи дет-
ското развитие, се сменят по закономерен начин под влияние на условията 
на живот и възпитанието. Чрез тях детето усвоява обществен опит, който 
включва знания, умения и компетентности. Игровата дейност е първична и 
доминира в предучилищна възраст. Чрез нея детето най-рано отразява окол-
ната среда и проявява своята активност. Учебната дейност е водеща през ця-
лата училищна възраст. Тя е целенасочена, организирана дейност. Трудовата 
дейност обхваща всички възрастови етапи, като през ранните години трудът 
е преплетен с игра, а по-късно е подчинен на учебни задачи. Най-пълно раз-
витие на труда и най-силно формираща роля той има в зряла възраст. Трите 
вида дейности (игра, учене, труд) взаимно се преплитат. В процеса на игро-
вата дейност се подготвя по-сложната учебна дейност. „Игрите, учебната и 
конструктивно-техническата дейност са условие и средство за изграждане на 
целенасоченост, организация на възприятията, диференциране на съществе-
ните и несъществените свойства на предметите“ [2: 623–624]. Постепенно с 
преобладаването на ученето играта се преобразува. Подобно отношение съ-
ществува и между ученето и труда, тъй като ученето е умствена дейност и е 
специфичен вид труд. Във всеки възрастов етап една от тези дейности е ос-
новна и доминира над останалите.

До постъпването на детето в училище се диференцират два основни 
периода в неговото развитие: 

Ранно детство – от раждането до 3-годишна възраст на детето. От своя 
страна този период се подразделя на три подпериода: 

■ на новороденото (от раждането до края на първия месец) – време на 
поява на безусловните и първите условни рефлекси; 

■ младенческа (кърмаческа) възраст – от втория месец до навършване 
на едногодишна възраст, когато се развиват анализаторите, речевият 
апарат се подготвя за произнасяне на речеви звукове и първи думи, 
укрепва костната система и се развиват движенията, оформя се из-
правената стойка, свързана с прохождането; 

■ яслена възраст – от 1 до 3 години, когато речевата система се развива 
бурно и движенията се усъвършенстват.

Към края на този период се развиват и усъвършенстват предметните 
действия, които поставят началото на игровата дейност. В ранно детство со-
циално-психическото формиране на детето се провокира и подпомага от об-
щуването с възрастните. Именно това взаимодействие с възрастните заедно 
с предметно-действеното опознаване на околната действителност са основ-
ните дейности за възпитание и развитие на детето. Подражавайки, детето из-
разява своята избирателност и самостоятелен избор към заобикалящата го 
среда. Механизмите на социална адаптация се изграждат именно в процеса, 
който протича при ранната му социализация.
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Предучилищна възраст – от 3 до 6 – 7-годишна възраст на детето. Тук 

също се обособяват три подпериода: 
■ ранна предучилищна възраст – от 3 до 4 години; 
■ средна предучилищна възраст – от 4 до 5 години; 
■ горна предучилищна възраст – 5 – 7 години.
Всеки от тези подпериоди си има своя специфика. В своето единство те 

подготвят детето физически и психически за постъпване в училище, т. е. за 
новата му роля на ученик.

Всеки следващ период се надстроява на базата на предходния, като се 
преустройват психичните и личностните качества на детето от по-ранния пе-
риод. В рамките на всяка възраст съществуват и големи индивидуални раз-
личия. Затова в процеса на обучение в детската градина трябва да се отчитат 
възрастовите и индивидуалните особености на всички деца – в норма и със 
специални образователни потребности.

Децата със специални образователни потребности имат потенциални 
възможности за развитие, които обаче могат да се реализират само с помо-
щта на специално организираното обучение и възпитание под въздействието 
на специфични методи и средства на работа. Те имат редица особености в 
своето развитие, които ги отличават от децата в норма на тяхната възраст. 
Познаването на тези особености би помогнало на специалистите не само в 
процеса на подпомагане на децата със специални образователни потребно-
сти, но и за по-доброто разбиране на някои специфични поведенчески проя-
ви. Ще спрем вниманието си на най-характерните от тях: 

✓ При повечето от децата със специални образователни потребности 
се забелязва недоразвитие на двигателната сфера – некоординираност, не-
точност и неритмичност на движенията, несъгласуваност на движенията на 
ръцете и краката, нарушена е фината моторика.

Основните разлики в психомоторното развитие при децата със специ-
ални образователни потребности от децата в норма се откриват още в най-
ранна възраст –тези деца по-късно започват да държат главата и тялото си 
изправени, при някои деца може да се наблюдава закъснение при пълзенето, 
сядането, прохождането. Липсва зрително-двигателна координация. В ранна 
възраст при децата с увреждания предметната дейност не се формира. При 
тях не се забелязва проява на интерес към предмети, дори и играчките не 
предизвикват у тях реакция на оживление и на потребност от тяхното изуча-
ване. Твърде често не използват предметите според тяхното предназначение. 
Сензитивният период за много от психическите процеси е пропуснат. Доста 
често родителите се нагърбват с всевъзможни дейности вместо своите деца. 
Тъй като детето е слабо, немощно и недоразвито, вместо да се възпита у него 
самостоятелност, то бива максимално обгрижвано. По този начин процесът 
се задълбочава. То още по-дълго време не може да се научи да ходи, да стои, 
да седи, не може да задържа предметите си с ръце и т. н. Наблюдава сеобща 
несръчност и некоординираност, която се изразява в трудности при връзване 
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на връзки, обличане, събличане, самостоятелно хранене, личен тоалет, труд-
ности при хвърляне – на топка, неправилно държане на предмети (молив, 
ножица и др.). Затрудняват се и операции като очертаване, лепене, изрязване, 
работата по изкуства и пр. На тази възраст е започнало укрепването на кост-
ната система, но все още процесът не е завършен. Това налага децата да се 
предпазват от по-големи физически натоварвания, да се държи за правилната 
им стойка при седене и движение, да се следи за възможни деформации на 
тялото и гръбнака. Като се има предвид, че децата лесно се уморяват и трябва 
да се редуват периоди на работа с периоди на почивка.

✓ Особености на усещанията и възприятията
Децата със специални образователни потребности имат забавен 

темп на зрително възприятие и стеснен обем на възприетата информация. 
Усещанията и възприятията са недиференцирани – трудно различават сход-
ни предмети, цветови оттенъци, лицата на хората, изобразени на картинка, 
не разбират сюжетни картини и пейзажи. Децата трудно осмислят и не въз-
приемат детайли на предмети и изображения (особено ако предметите/изо-
браженията са обърнати). Обикновено се затрудняват да отделят главното, 
същественото от второстепенното най-често при сюжетни картини, когато 
трябва да установят връзките и отношенията между изобразените обекти. 
При разглеждане на картина или предмет те назовават или посочват един от 
предметите, без да проявяват стремеж да възприемат и осмислят всички де-
тайли, да разберат всички свойства и характеристики на изобразеното. Това 
е резултат от т. нар. инактивност на възприятието (недостатъчна активност). 
Това, което децата в норма възприемат веднага, децата със специални обра-
зователни потребности възприемат последователно, на части. Те разпознават 
по-малко детайли, възприемат многопредметния обект като малко предме-
тен. Някои автори обясняват това с начина, по който се движи погледът.

Друга много важна характеристика на усещанията и възприятията е 
снижената цветова чувствителност (сетивност), което значително затруднява 
обучението и го превръща в един труден и бавен процес. С течение на времето 
децата се научават да разпознават и узнават основните цветове, за разлика от 
нюансите, които продължават да ги затрудняват. Тук трябва да уточним, че 
особено значими са тези проблеми при деца, които имат зрителни нарушения.

Децата със специални образователни потребности в предучилищна 
възраст трудно се ориентират в пространството, затрудняват се при възпри-
емането на последователността на събитията във времето. Срещат трудности 
при посочване на ляво – дясно, нагоре – надолу, преди – после и други думи, 
които показват посока и време, затрудняват се при запомняне на реда на дни-
те на седмицата, при заучаване на стихчета и имена, твърде лесно се разсейват 
от шумове.

Твърде често сензорните, тактилните усещания и усещанията за болка 
са нарушени. При децата със специални образователни потребности т. нар. 
абсолютен праг на чувствителност е нарушен. Доста често при силни въз-
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действия липсва усещане или обратно – слабите въздействия причиняват 
силни усещания. Заради снижения праг на болка съвсем слаби въздействия 
върху тях могат да предизвикат усещане за голяма болка или обратно може 
да се наблюдава как детето си удря главата в стената и се самонаранява, но не 
изпитва никаква болка.

✓ Особености на паметта
При децата със специални образователни потребности нагледно-об-

разната памет запазва своята доминираща позиция дълго време. Поради това 
в процеса на обучение е необходимо да се прилага мултисензорен подход, т. е. 
включване на повече анализатори при поднасяне на познавателна информа-
ция. Това дава възможност да се увеличава сетивният опит на децата. Паметта 
им се формира и развива предимно в процеса на различните дейности, които 
те извършват.

Най-характерната особеност на паметта при децата със специални об-
разователни потребности е, че усвояват прекалено бавно учебния материал, 
след многократното му възприемане и едновременно с това много бързо го 
забравят. Паметта им е твърде неуслужлива – не умеят навреме да се възполз-
ват от придобитите знания в конкретна ситуация. В зависимост от тежест-
та на увреждането и личностните особености на децата са налице различни 
възможности за запаметяване на учебна информация. Обикновено децата 
запомнят и възпроизвеждат само отделни фрагменти от нея.

✓ Особености на мисленето
Мисленето на децата със специални образователни потребности е не-

последователно, разхвърляно, нецеленасочено, стереотипно и доста често 
съвсем незначителни и странични дразнители са в състояние да отвлекат 
вниманието им при изпълнение на поставена задача. Това води до допуска-
не на грешки и трудно прилагане на вече усвоени знания и умения в новата 
ситуация. Оттук произтичат трудностите в обучението, които налагат необ-
ходимостта от по-широкото използване на нагледни средства и практическа 
дейност с предметите, както и използване на разнообразни способи за срав-
няване на обекти.

Спецификите на мисленето се изразяват в следното: 
■ конкретност – ниско равнище на обобщение; 
При сравнение на предмети тези деца много по-лесно установяват раз-

личия, отколкото сходство. Преходът от нагледно-образно към абстрактно-ло-
гическо мислене е силно затруднен или невъзможен в предучилищна възраст.

■ непоследователност – влияние оказват случайни странични дразнители; 
Типично за децата със специални образователни потребности е стерео-

типното мислене. Те не могат да осъществяват пренос на знанията и уменията 
в нови ситуации: 

■ нарушена регулираща функция – неумение за предварително плану-
ване на етапите на дейност, не се отчитат правилата, условията и ре-
зултатите; 
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■ некритичност – неумение за сравняване на собствените мисли с из-

искванията на обективната реалност, лесна внушаемост.
Всички мисловни операции са нарушени – анализът е ограничен и 

фрагментарен; синтезът е лишен от систематичност; сравнението е непълно 
и неточно (могат да се сравняват не повече от два предмета); обобщението е 
на ниско равнище; абстракцията е недоразвита.

Познаването на особеностите в когнитивната сфера е предпоставка за 
своевременна диагностика и прилагане на адекватни образователни и соци-
ални програми.

✓ Особености на речта
Почти при всички категории деца със специални образователни по-

требности речта се появява по-късно в сравнение с децата в норма. Късното 
възникване на речта, значително по-бавното ѝ развитие, липсата на потреб-
ност от общуване са характеристики, присъщи за децата с тежки речеви на-
рушения (напр. дисфазия на развитието), с нарушения на слуха, с умствена 
изостаналост и др.

Обикновено първите думи се появяват около 2 – 3-та година, а доста 
често фразова реч липсва дори до 4 – 5-годишна възраст. Свързаната реч е 
недоразвита, граматически и интонационно неточна. Може да се каже, че 
същинското развитие на речта при децата със специални образователни по-
требности започва в предучилищна възраст.

Особеностите в речевото развитие на децата със специални потреб-
ности могат да се обособят в следните аспекти: 

■ речников състав – до голяма степен той характеризира особеностите 
в познавателната дейност.

Налице е беден речник, който се изразява в липса на точни наимено-
вания за познати предмети и действия. Децата невинаги могат да разберат 
и правилно да употребят думи с обобщаващо значение. Те трудно форми-
рат понятия. Особено се затрудняват при прехода от житейски към науч-
ни понятия. Най-често се употребяват съществителните имена. Това прави 
речта им еднообразна, шаблонна и неточна. Употребата на глаголи е доста 
ограничена, на прилагателните имена – също. По-често се употребяват при-
лагателни имена за обозначаване на цвят и големина (това не се отнася за 
децата със зрителни нарушения). За обозначаване на форма се използват 
неадекватни определения. Често използвани местоименни наречия са един-
ствено тук там, това, а предлози обикновено липсват. Пасивният речник 
преобладава в сравнение с активния, като тази доминантност се запазва и 
задълбочава във времето.

■ употреба на изречения и словосъчетания
Според психолози структурата на използваните от децата изречения 

са значим критерий за тяхното познавателно развитие. Децата със специал-
ни образователни потребности употребяват предимно прости изречения. 
Типичните грешки, които те допускат при конструиране на изречения са 
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фрагментарни, недовършени изречения; липса или неправилна употреба на 
предлози; неправилно съгласуване на думите по род и число и др.

■ артикулация
Децата със специални образователни потребности имат недоразвит 

фонематичен слух. Те се затрудняват при произнасяне на многосрични думи 
и думи със струпани съгласни. Нерядко тези деца разместват срички в думите 
или ги допълват с излишни срички. Непълната структура на думите се ком-
бинира с неправилно произнасяне на отделните звукове. По данни на редица 
автори в произношението на децата със специални образователни потреб-
ности преобладават полиморфнитедислалични грешки (сигматизъм, ротаци-
зъм, ламбдацизъм и комбинации помежду им).

Факторите, затрудняващи речевото развитие на децата със специални 
образователни потребности, са: 

■ бавно формиращи и неустойчиви условни връзки в областта на слу-
ховия анализатор; 

■ ограничена речева практика; 
■ недоразвита фонемна перцепция (недоразвит фонематичен слух); 
■ общо моторно недоразвитие; 
■ недостатъчно усвояване на семантиката на родния език; 
■ липса на интереси и потребности за активна речева дейност и по-

требност от общуване със заобикалящите.
Затрудненията на децата със специални образователни потребности 

в процеса на обучение са провокирани от редица фактори, един от които е 
свързан с ниската им познавателна активност. В този аспект голямо значение 
за развиване на любознателността и наблюдателността им особено в преду-
чилищна възраст има прилагането на диференциран индивидуален подход в 
обучението. „В зависимост от степента на развитие на познавателните спо-
собности на децата им се предоставят различни по трудност задачи, овла-
дяват се способи на познавателна дейност. Те решават умствени и практи-
чески задачи, разкривайки елементарни зависимости между предметите и 
явленията; тяхната причинна обусловеност. Под влияние на индивидуалните 
и екипните колективни дейности познавателните потребности се формират 
по-резултатно, а с това се развиват още повече наблюдателността и любозна-
телността като компоненти на познавателния процес“[1: 119–120].

В настоящата статия нямаме за цел да представяме в детайли особе-
ностите в психическото развитие на децата със специални образователни 
потребности. При всички тях, независимо от конкретното нарушение, се на-
блюдава неустойчиво внимание, ниска концентрация, слаба работоспособ-
ност и лесна уморяемост.

Изясняването на същността на различните дизонтогении в детското 
развитие има важно теоретическо и практическо значение. Определянето на 
произхода, основните признаци и обхвата на тези нарушения прави възмож-
на точната диференциална диагностика по отношение на сходни състояния. 

Снежана Х. Николова, Гергана К. Събева
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Чрез познаването на симптоматиката и проявите на тези явления се предос-
тавя възможност за създаването на стратегии за корекционна работа с децата 
със специални образователни потребности, съобразени както с психическите 
особености на тяхното развитие, така и с потенциалните им възможности за 
обучение и социализация.
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ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА ДЕЦА, 
ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПЛУВАНЕ
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PHYSICAL ABILITY OF CHILDREN DEALING 
PRACTICING SWIMMING

Stefan Hristev Bazelkov

ABSTRACT: A survey was made of the effects of swimming on the physical ability 
of preschool children. Physical ability was investigated by a test battery of eight tests. 
Tested 54 children. A variation analysis is made. The recommendations for practice are 
outlined.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Оздравителната насоченост на физическото възпитание предпазва от 
редица морфофункционални смущения, които стават причина за много за-
болявания дори и от най-ранна възраст. Ето защо все по-актуален сред бъл-
гарското общество е въпросът за здравето на децата, за тяхната физическа 
дееспособност и двигателна активност чрез плуването. Това предизвиква 
актуализиране на позициите на държавните и обществени органи и органи-
зации за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации, за 
съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и 
физическо усъвършенстване.

Плуването ангажира детето чрез движение, поддържа връзката между 
тяло и дух в реално, водно пространство и развива възможностите за трай-
но изграждане на плувни умения. Всичко това прави заниманията по плуване 
мощен фактор за стимулиране на правилно физическо развитие и усъвър-
шенстване на физическата дееспособност на децата от предучилищна възраст.

Въпреки растящия интерес към плувните занимания, който се определя 
от тяхното благотворно, оздравително, възпитаващо и развиващо действие, 
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все още този спорт е препоръчителен, а не задължителен според Държавните 
образователни изисквания. Занимания по плуване се провеждат само в дет-
ските градини, които имат собствен басейн и не са задължителни. Родителите 
решават дали детето им да посещава заниманията по плуване.

Плуването има голямо значение за изграждането на хигиенни нави-
ци, за развиване на всестранни физически качества, както и за укрепване на 
здравето. То доставя радост, удоволствие, повишава самоувереността и преди 
всичко сигурността във водата [6].

Плуването с многообразното си благотворно влияние върху човешкия 
организъм е едно от най-полезните физически упражнения както за детето, 
така и за възрастния човек [5].

От дългогодишния опит у нас и в чужбина става ясно, че най-добри 
разултати при усвояване на плуването постигат 5–7-годишните деца. При тях 
постепенно, но бързо настъпват промени във физическото развитие и мото-
риката. Променя се стойката, съотношението между глава, труп и крайни-
ци. Мускулатурата е ясно изразена, при което мускулната маса се увеличава 
значително. Подобряват се координационните възможности. Увеличава се 
значително и силата на белите дробове. Това физическо и психическо разви-
тие на децата им позволява да превръщат указанията в съответни двигателни 
дейности. Изхождайки от тези възрастови особености, се смята, че най-до-
бри резултати се постигат, ако обучението поплуване започне не по-рано от 
5–7-годишна възраст [3, 7].

Целта на настоящото изследване бе да се установи въздийствието на 
заниманията по плуване върху физическата дееспособност на децата от 4-та 
група на детската градина. За постигане на целта определихме следните задачи: 

1. Да се проучат разаработени теоретични концепции и изследвания, 
свързани с влиянието на заниманията във водна среда върху двигателната 
подготовка на децата.

2. Да се изследва физическата дееспособност на децата, занимаващи се 
с плуване и да се установи въздействието на плуването върху физическото 
им развитие.

3. Да се обработят емпиричните резултати, да се направят изводи и да 
се изведатпрепоръки за приобщаването на децата към системни занимания 
по плуване.

Предмет на изследването са факторите и условията, които в различна 
степен предупределят решаването на проблемите при обучението на деца от 
IV група по плуване.

Обектна изследването са количествените и качествените параметри на 
децата от IV група при решаването на задачите по физическа култура.

Изследването има трансферзален характер и цели да се получи оценка 
на моментното състояние на изследвания контингент. Бяха сформирани екс-
периментална група, състояща се от 30 деца, и контролна група – от 24 деца 
от четвъртите групи на ОДЗ №3 „Делфинче“, гр Варна.

Физическата дееспособност на деца, занимаващи се с плуване



360
Резултати и анализ: 
Диагностиката на физическата дееспособност проследихме с комплекс-

на батерия от 8 спортно-педагогически теста. Те ни дават информация за ни-
вото на развитие на основните двигателни качества. (Таблица 1)

Показатели, характеризиращи физическата дееспособност  
на децата от експериментална група

Тест
n

Статистически параметри
Xmax Xmin R Av Sx V%

50 м гладко бягане 30 13,6 10 3,6 11,8 1,01 8,6%
Скок на дължина от място 30 134 80 54 108,2 18,4 20%
Хвърляне на топка 1 кг 30 350 180 170 262,7 55,4 21,1%

200 м. гладко бягане 30 75 53,2 21,8 61,05 6,9 11,3%
Клякане и изправяне за 20 сек. 30 20 12 8 16,4 2,14 13%
Хвър. на малка топкас л. ръка 30 545 260 285 370,3 86,77 13%
Хвър. на малка топка с д. ръка 790 260 530 479,3 147,3 31%
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 30 14 7 7 10,3 2,18 21%

С теста „50 м гладко бягане“ ние получаваме информация приоритет-
но за двигателното качество бързина в неговите три съставки – бързина на 
простата двигателна реакция, бързина на започване на отделното движение 
(стартово ускорение) и бързина на отделното движение (движение на махо-
вия крак от заден тласък до предна крачка). Сравнявайки средните стойности 
на контролна група (КГ) и експериментална група (ЕГ), отчитаме разлика от 
3,1 сек, което е един значителен прираст от 21%. Това според нас се дължи не 
само на по-доброто физическо развитие, но и на подобрените възможности 
на дихателната и сърдечно-съдовата системи, тъй като за пробягването на 
50м в тази възраст, освен проявлението на качеството бързина, се изисква и 
проявлението на качеството скоростна издръжливост.

Показатели, характеризиращи физическата дееспособност  
на децата от контролна група

 Тест
n

Статистически параметри
Xmax Xmin R Av Sx V%

50 м гладко бягане 24 17 15 2 14,19 1,43 10%
Скок на дължина от място 24 122 70 52 90 17,7 19,6%
Хвърляне на топка 1 кг 24 340 150 190 227,5 60,8 26,7%
200 м. гладко бягане 24 75 53,4 21,6 64,3 8,29 12,9%
Клякане и изправяне за 20 сек. 24 18 10 8 13,3 2,26 17%
Хвър. на малка топка с л. ръка 24 420 220 200 301,9 53,46 18%
Хвър. на малка топка с д. ръка 24 685 260 425 380,8 96,66 25%
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 24 13 7 6 9,6 1,66 17%

Стефан Христев Базелков
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Значимост на разликите и процент на прираста

Тест Аv 
КГ

Av 
ЕГ

Раз-
лика

% на 
прир. 

Посока 
на нараст

50 м гладко бягане 14,9 11,8 3,1 21% -
Скок на дължина от място 90 108,2 18,2 20% +
Хвърляне на топка 1 кг 227,5 262,7 35,2 15% +
200 м. гладко бягане 64,3 61,1 3,2 5% -
Клякане и изправяне за 20 сек. 13,3 16,4 3,1 23% +
Хвър. на малка топкас л. ръка 301,9 370,3 68,4 23% +
Хвър. на малка топка с д. ръка 380,8 479,3 98,5 26% +
Изпр. в седеж от т. лег за 30 сек 9,6 10,3 0,7 7% +

Чрез теста „Скок на дължина от място“ диагностицирахме взривна-
та сила на долните крайници. Получената разлика за контролна група-(КГ) 
и експериментална група (ЕГ) ни дава основание да посочим почти същия 
процент на прираст (20%), както и при предния показател. Това според нас 
се е повлияло от по-добрата сила и еластичност на долните крайници, които 
вземат активно участие при плуване стил – „кроул“ и „гръбен кроул“, както 
и упражненията във водна среда, които изискват оттласкване от стена с два 
крака. Получените резултати, сравнени с тези от националните изследвания 
през 1982 г., показват, че децата от експериментална група постигат резултат 
по-висок с около 17 см, което е около 19% прираст.

Взривната сила на горните крайници, раменния пояс и мускулите на 
трупа изследвахме с теста „Хвърляне на топка 1кг“. По-високата стойност за 
експерименталната група се дължи според нас на подобрената сила на ръцете 
и раменния пояс, които имат приоритетно значение за бързото придвижване 
във водата при плуване „кроул“ и „гръбен кроул“.

Що се отнася до проучването на качеството издръжливост чрез теста 
„200 м гладко бягане“, можем да посочим, че това качество в най-малка степен 
е получило прираст. Според нас този факт се дължи на обстоятелството, че 
упражненията по плуване са с относително малка продължителност (обем) 
и по-голяма интензивност (скорост). Двигателната плътност на заниманията 
по плуване, измерена по време на педагогическото наблюдение, е около 50–
55%. Относително ниската моторна плътност се дължи на факта, че налична-
та материална база налага използването главно на посменния и от части на на 
поточния метод за организация на двигателната дейност.

Тестът „Клякане и изправяне за 20 сек.“ ни дава информация предимно 
за особеностите в развитието на скоростно-силовата издръжливост на долни-
те крайници. Сравнявайки двете средни стойности на ЕГ и КГ, имамеоснова-
ние да посочим, че това качество сее подобрило с около 23%. Това според нас 
се дължи основно на обстоятелството, че при упражненията във водна среда 
положително се развиват силовите способности на долните крайници.

Физическата дееспособност на деца, занимаващи се с плуване
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Максималната динамична сила на горните крайници изследвахме с тес-

товете „Хвърляне на малка топка с лява и с дясна ръка“. Средните стойности 
и при двете групи показват, че в изследваната от нас възраст децата проявя-
ват подчертано „десносръчие“. Основание за това ни дават големите разлики, 
които се получават при хвърлянето на топката с лява и дясна ръка.

За нас по-голям интерес представлява разликата, получена между две-
те групи – ЕГ и КГ. Относителната положителна разлика и при двете ръце 
се илюстрира съответно за лява ръка с 23 % прираст, а за дясна ръка с 26 % 
прираст. Скоростните упражнения във водна среда и специализираните под-
готвителни упражнения за разучаване на движенията на ръцете в плуването 
са оказали положително въздействие върху качеството динамична сила на 
горните крайници.

Скоростно-силовата издръжливост на коремната мускулатура изслед-
вахме с теста „Изправяне в седеж от тилен лег за 30 сек“. Коремната мускула-
тура в най-малка степен се е повлияла в резултат на нашия модел. Независи-
мо че наблюдаваме разлика от 0,7 бройки, което е само 7%, ние считаме, че за 
в бъдеще апробираният модел има резерви по отношение усъвършенстване-
то на това качество.

Анализът на резултатите от изследването на физическата дееспособ-
ност ни дава основание да направим следното обобщение: 

Упражненията във водна среда с елементи на плувните стилове „Кро-
ул“ и „Гръбен кроул“ повлияват положително повечето двигателни качества. 
Това в най-голяма степен се отнася за бързината, взривната сила на долните 
крайници, скоростно-силовата издръжливост на долните крайници и макси-
малната динамична сила на ръцете.

От направеното изследване и синетзираните изводи си позволяваме да 
дадем някои препоръки: 

1. Занятията по плуване в детската градина да се структурират в мето-
дологична последователност, която да осигури овладяването на техниката на 
поне на един плувен стил. Към пълния синхрон да се пристъпва след овладя-
ване на основните елементарни движения на ръцете и краката и достигането 
на определено ниво на двигателни способности.

2. Упражненията във водна среда да се използват и като средство за раз-
витие на двигателните качества. Така по непринуден начин децата ще пови-
шават двигателната си активност и нивото на физическата си дееспособност.

3. Препоръчваме да се регламентира едно по-широко използване на 
водната среда и плуването като средство за постигане целта на физическо-
то възпитание. Това изисква по-широк достъп на децата до съоръженията за 
плуване.

Стефан Христев Базелков



363

References
1.  Aleksiev, R., Dvigatelnata aktivnost na deteto v detskata gradina (Motor activity of 

the child in kindergarten), Snumen, UI, 2010.
2.  Angelova, T., Nastavlenie. Pluvane za detsha ot preduchilishtna vuzrast (Swimming 

admonition of for preschool children) ETSHNPKFKS, Sofiya, 1985.
3.  Bazelkov, S., I. Lazarov. Pluvane (Swimming), UI, Snumen, 2007.
4.  State educational requirements for preschool education and training, broy 70, 

Sofiya, 2005.
5.  Zhivkova, K., Obuchenie po pluvane v detskite gradini (Teaching of swimming in 

kindergartens) M i F, Sofiya, 1981.
6.  Levin, G., Pluvane za detsha (Swimming for children, Sofiya, 1980.
7.  Hristoskov, P., D. Karaychev, Naruchnik na instrutura po pluvane (Handbook 

swimming instructor), M i F, Sofiya, 1972.

Физическата дееспособност на деца, занимаващи се с плуване



364

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛАВАНДУЛОВИ СТРЪКОВЕ КАТО 
БИОМАСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ИЗОЛАЦИОННИ 

МАТЕРИАЛИ ОТ ЦЕЛУЛОЗА В СТРОИТЕЛСТВОТО

Тасин ЮкселовТасинов

APPLICATION OF LAVENDER STEMS AS BIOMASS  
FOR PRODUCTION OF CELLULOSE INSULATION 

MATERIAL IN BUILDING

Tasin Yukselov Tasinov

ABSTRACT: Тhe article refers to the need of recycling technology for agro-residues and 
in particular lavender oil production.

KEYWORDS: lavender, insulation panels, cellulose.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-131/08.02.2016 г.  
и проект № РД-08-135/08.02.2016  

от параграф на фонд „Научни изследвания“  
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Използването на селскостопанските отпадъци като индустриална су-
ровина не е новост. Интересът към производството на строителни панели от 
остатъчни продукти на жътвата датират още от началото на 1900 година. В 
днешно време панели се произвеждат от сламата на редица дребнозърнес-
ти култури като пшеница, ечемик, овес и други маслодайни култури. Тази 
индустрия от бавно развиваща се бързо премина към значително развитите 
индустрии. Заедно с това потреблението и търсенето на този вид суровина 
поставя затруднения пред комерсиално насочените производители.

Настоящите целулозни изолации, предлагани на пазара, са изработени 
предимно от рециклирана хартия, достигаща до 80% от основния обем на 
материала. При изработката на тази хартия са използвани множество раз-
лични химикали, с които тя е била обработена (амониев сулфат, сярна ки-
селина, боракс, борна киселина, и други химикали), които могат да доведат 
до отделянето на токсични изпарения и да причинят кожни и респираторни 
проблеми.
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Целулозата е навярно един от най-екосъобразните материали, използ-

вани при топлоизолация. Основното предимство на изработването на този 
вид материал е сравнително малката енергия, нужна за добиването му. Из-
работва се от рециклиран картон, хартия, и други подобни материали. Це-
лулозата има R-стойност около R-3.1 до R-3.7. Проучвания през последните 
години доказаха, че тя е добър избор при минимизиране на щети, нанесени 
от пожар. Поради своята компактност целулозата не съдържа кислород и по-
ради тази причина се смята, че намалява потенциалните последици от пожар. 
Изолацията от целулоза се произвежда в различни варианти, като най-често 
използваните са: 

• Под формата на влакна; 
• Под формата на пресовани под налягане панели.
България е номер 1 в производството на лавандулово масло в света за 

2015 година. До края на 2015 г. в България е имало засети над 40 хил. дка ла-
вандулови насаждения, като след коситба добивът на цвят и стръкове е меж-
ду 200 и 600 кг/дка в зависимост от засадените сортове, което прави средно 
около 12000 тона отпаден продукт след изваряването на лавандулата. Про-
блемите с отпадните материали от изваряването на лавандулата са основно 
свързани с тяхното депониране от страна на собственика на рафинерията.

Към момента най-много насаждения от лавандула се намират в Средна 
и Североизточна България, като тенденцията за 2016 година е засятата с ла-
вандула площ да се увеличи с минимум 10 %. Използването на лавандулови 
стръкове като биомаса за производство на изолационни материали от целу-
лоза в България има все по-голяма приложимост.

Основният проблем при комерсиалното производство е набавянето на 
суровина, като най-големият разход е неговото транспортиране до мястото 
на преработка на суровината. Именно затова производствената база за пре-
работка на суровините трябва да бъде ситуирана в зоните, които са в бли-
зост до рафинериите за етерични масла. Използването на такава суровина 
за производството на панели ще доведе до получаването на продукт, който е 
конкурентно способен както по цена така и по качество спрямо останалите 
изолационни продукти на пазара.

За изработката на такъв вид панели чрез използването на температура, 
налягане и лигнин като свързващо средство са направени проучвания, които 
дават положителни резултати и покриват европейските стандарти за качест-
во и устойчивост.

В зависимост от вида на крайният продукт преработената лавандулова 
целулоза намира различни приложения: 

• Декоративни облицовъчни панелиедин от които е Organoid®, създа-
ден от естествени материали, обикновено формовани под формата 
на (HPL) панел (панел пресован под високо налягане), чрез използ-
ване на фенолни свързващи смоли. Тези ръчно изработени панели 
се използват за декорация на вертикални интериорни повърхности. 

Използване на лавандулови стръкове като биомаса за производство на ...
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В зависимост от суровината, която е 
използвана за изработката им, се про-
меня и тяхната износо- и водоустой-
чивост, а като показателите могат да 
бъдат променяни с прилагането на до-
пълнителни покрития 

• Вдухана целулоза – това е екологосъобразен изолационен материал, 
който се полага в кухини на стени и тавани и притежава изключител-
ни термо- и шумоизолационни качества

Едно от съществените предимства на този вид изолационен материал е 
неговата способност да абсорбира около 30% от влагата и да я отдава посте-
пенно в помещенията. Изолацията е устойчива на плесен, насекоми и гриза-
чи. Целулозата е естествен и екологичен продукт, който не предизвика драз-
нене, негорим е, няма вредни добавки и мирис, няма токсични изпарения, не 
образува прах, който застрашава Вашето здраве.
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ГИМНАСТИЧЕСКИ АНСАМБЛОВИ КОМПОЗИЦИИ  
В УРОКА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Теодора Ж. Игнатова

GYMNASTIC ENSEMBLE COMPOSITION DURING  
THE PHYSICAL EDUCATION LESSON

Teodora J. Ignatova

ABSTRACT: Ensemble and mass gymnastic compositions take place in many different 
sport holidays and celebrations. Practicing them will not only diversify and improve 
physical education teachers‘ work but it will also enrich students‘ value systems and 
form their aesthetic taste.  

KEYWORDS: Ensemble, gymnastic compositions, physical education, musical accom-
paniment.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Специфичният характер на гимнастиката, изразяващ се във всестран-
но въздействие върху организма, разнообразие и вариативност на упражне-
нията, избирателно въздействие, оптимално регулиране и контрол на нато-
варването, многостранност на методиките и средствата, съвършена форма 
на изпълнение и творчество в редица направления, я отличава от другите 
спортове. Ансамбловите съчетания и танците са част от учебното съдържа-
ние от ядро „Гимнастика“ в часовете по физическо възпитание. Ограничена-
та специализирана литература в тази насока затруднява работата на учите-
лите по физическо възпитание и несъмнено снижава качеството на учебния 
процес.

Музикално-ритмичната гимнастика обогатява двигателната култура на 
учениците, развива и усъвършенства чувството за ритъм, формира вкус към 
естетика, изгражда ценностната система на занимаващите се. От друга стра-
на, чрез нея се решават редица образователни, възпитателни и оздравителни 
задачи.
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Още при възникването на различните системи по физическо възпи-

тание танците и гимнастическите композиции намират основно място. Това 
е така, поради факта, че между изкуството и физическите упражнения има 
много общи страни и допирни точки.

Някои автори посочват, че големият диапазон от достъпни и разноо-
бразни средства позволява широкото приложение на основната гимнастика 
във всички звена на системата за физическо възпитание, в различните и фор-
ми на занимание [1, 3, 4].

В гимнастическата терминология са въведени понятия, най-често сре-
щани от които са: гимнастически елемент, гимнастическо упражнение, ком-
плекс от упражнения, съчетание, композиция и се използват в учебно-възпи-
тателния процес по физическо възпитание.

„Под ансамблови съчетания разбираме цялостни постановки на после-
дователно съчетани, разнообразни по форма и характер движения в опреде-
лен композиционен рисунък и по конкретен музикален съпровод. Те доприна-
сят за всестранното развитие на занимаващите се, обогатяват познава-
телния процес, двигателната и естетическа култура“[5].

В зависимост от възрастовите особености и двигателна подготовка съ-
четанията могат да бъдат съставени от 6, 8, 12, 24 и повече осморки, разчете-
ни по бройки.

К. Каваклова посочва, че „композицията е съставена от гимнастиче-
ски общоразвиващи упражнения, логически свързани в отделни съчетания, из-
пълнени от голям брой участници. Масовите гимнастически композиции се 
изпълняват чрез оригинални престрояванияи образуване на фигури с телата 
на участниците, като се използват различни уреди и съоръжения. Продъл-
жителността е различна в зависимост от мащаба на проявата. Най-често 
композициите са предназначени за спортни празници, откриване и закриване 
на световни първенства, олимпиади и др. [2].

Според видовете занимания и техния характер, целите и задачите на 
гимнастическите ансамблови композиции са различни: 

✓ В урока по физическо възпитание решават общи и конкретни задачи; 
✓ В учебно-тренировъчния процес по гимнастика спомагат за достига-

нето на високо майсторство и спортни успехи; 
✓ В художествената самодейност развиват сценичното изпълнителско 

изкуство и въздействат естетически и емоционално върху изпълни-
тели и зрители.

Чрез гимнастическите композиции се развиват и усъвършенстват ре-
дица двигателни качества. Правилната постановка на ръце, крака, тяло, глава, 
амплитуда и посока на движение изграждат и подобряват телесната стойка. В 
съчетание с музикален съпровод се придобиват познания за музика, усъвър-
шенстват се уменията за изпълнение на ритмични, съгласувани и координи-
рани движения.

Теодора Ж. Игнатова
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Освен това се възпитава чувство за колективизъм и отговорност, тъй 

като действията на отделния изпълнител са подчинени към тези на целия ко-
лектив.

Съставянето на гимнастически ансамблови композиции е процес, кой-
то има своя специфика и трябва да отговаря на основни методически изиск-
вания.

В началния етап се извършва подбор на музикален съпровод, който да 
е динамичен, мелодичен, с подходящо темпо, достъпен ритъм и движения. 
Движенията могат да бъдат различни видове стъпки, бегоми, подскоци, ско-
кове, обръщания, равновесия, движения с отделните части на тялото от раз-
лични изходни положения: 

✓ Движения на ръцете: повдигане, снемане, сгъване, разгъване, кръ-
гове; 

✓ Движения на тялото: извивки, наклони, кръгове, пружиниране; 
✓ Движения на краката: повдигане, снемане, сгъване, разгъване, изна-

сяне, пружиниране, махове, напади, отпади.
Подбраните движения, съобразени с възрастовите, техническите и сти-

лови особености, се групират и систематизират. Така подбраните упражне-
ния се включват в учебното съдържание по гимнастика, за да бъдат разучени.

Следващият етап включва съставянето на различни комбинации от оп-
ределените упражнения. В този етап важен момент заема т. нар. „музикален 
анализ“, в който се осъществява свързването на отделните движения и уп-
ражнения с музиката.

Последният етап от съставянето на гимнастическите композиции е на-
сочен към подреждането на движенията в определен фигурен ред, тъй като и 
най-елементарните движения могат да изглеждат впечатляващи при богат и 
разнообразен рисунък, например – навлизане по колони, образуване на пър-
ва фигура – два кръга, втора фигура – срещуположни редици и след това мал-
ки кръгове и т. н.

В този етап е необходимо да се преценят размерите на игралната площ, 
броя на участниците, използваните уреди. Колкото броят на участниците е 
по-голям, толкова възможностите за творчество са по-увеличени.

Постановката на композицията също минава през няколко етапа. Пър-
во се разучават включените движения. Според М. Хаджийска е необходим 
„такъв период от време, който да даде обща подготовка за постановка на 
основните положения на ръцете, краката и трупа, а след това и усвояването 
на отделните движения“ [5].

Едновременно с това става свързването на движенията с музиката. 
Подборът на участниците също е от голямо значение. Групите могат да бъдат 
еднородни или смесени. Тук ролята на учителя е водеща. Той трябва да дава 
указания, да отстранява грешки и неточности по отношение на положенията 
на тялото и частите на тялото, равнини, посоки, амплитуда, ритъм, да се из-
пълнява многократно, докато движенията и музиката се синхронизират.

Гимнастически ансамблови композиции в урока по физическо възпитание
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Всяка част (осморка) се свързва с предишната, която вече е разучена. 

Целесъобразно в това обучение е да се използва разчленения метод. За да се 
автоматизират движенията в хореографията, могат и е препоръчително да се 
използват контролни знаци. Отделните осморки се разучават предварително 
и последователно в различните части на урока по физическо възпитание. Ця-
лостно комбинациите се разучават в основната част на урока.
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ПРОБЛЕМИ, ТРАДИЦИИ И ИНОВАЦИИ ПРИ 
СИЛОВАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 3. КЛАС

Теодора Н. Симеонова

PROBLEMS, TRADITIONS AND INNOVATIONS IN 
STRENGTH TRAINING OF STUDENTS FROM GRADE 3

Teodora N. Simeonova

ABSTRACT: It is commonly believed that the physical abilities of children of primary 
school age allow conducting systematic purposeful work. The most significant changes 
in the development of motor skills of children occur during school age and this fact must 
be tailored to the means, methods and forms of activities in physical education. With 
the aim of improving the educational process, we propose a model – combining tradition 
and innovation in strength training for students from grade 3.

KEYWORDS: strength training, innovation, students 3-rd grade 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Съвременната наука доказва, че едно от най-могъщите средства за пред-

пазване от заболявания, за увеличаване съпротивителните сили на човешкия 
организъм и повишаване физическата и психическата му работоспособност е 
активната двигателна дейност (2). В редица публикации се изказва мнението, 
че физическите възможности на децата от начална училищна възраст поз-
воляват провеждането на системна целенасочена работа. Други посочват, че 
най-съществени изменения в развитието на двигателните възможности на 
децата настъпват в начална училищна възраст и с този факт трябва да бъдат 
съобразени използваните средства, методи и форми на занимания по физи-
ческа култура в тази възраст, с цел повишаване ефективността на учебно-въз-
питателния процес (3, 5).

Естествена последица от намаленото физическо натоварване е снижа-
ване нивото на функционалното състояние и физическата дееспособност на 
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учениците. Особено очебийно е намаляването на количествените показатели 
на отделните страни на физическата дееспособност. Такъв е случаят с влоша-
ването на голяма част от силовите и скоростно-силовите показатели, поради 
което на преден план се поставя задачата за намиране на подходящи форми, 
средства и методи за тяхното подобряване, контрол и управление(1, 4).

ЦЕЛ на изследването е динамиката и взаимозависимостите на силовата 
подготовка на ученици от 3. клас в организационен план и чрез актуализиране 
на учебната програма. За постигне на целта набелязахме следните ЗАДАЧИ: 

1.  Да изследваме, анализираме и обобщим литературните източници.
2.  Да извършим контрол и оценка на силовата подготовка в рамките на 

спортно-педагогическия експеримент.
3.  Въз основа на сравнителния анализ на установените характеристики 

и съдържанието на извършената работа да характеризираме силова-
та подготовка на ученици от 3. клас със съответните изводи, имащи 
отношение към практиката.

МЕТОДИКА
ПРЕДМЕТ на изследването са силовите характеристики на различните 

двигателни действия за разкриване на факторите експлозивна сила, динамич-
на сила и статична сила.

ОБЕКТ е динамиката на развитие на двигателното качество сила на 
ученици от трети клас, като резултат от промяна на условията, средствата и 
частично методите в урочната работа и модулното обучение по физическо 
възпитание и спорт.

КОНТИНГЕНТна изследването са 108 ученици от основен етап (3. 
клас) от СОУ „В. Друмев“ – гр. Варна, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смя-
дово, Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Търговище, разпределени, както 
следва: 

✓ момчета: – експериментална група – 52 ученика; 
– контролна група – 56 ученика.
За установяване ефекта от прилагането в спортно-педагогическата 

практика на разработениямодел за усъвършенстване на силовата подготовка 
на учениците от 3. клас си поставихме съответните цел и задачи: 

✓ Цел на модела е прилагане на специализирани упражнения за разви-
ване на двигателното качество сила и усъвършенстване на силовата подго-
товка.

За постигане на целта се решават следните основни задачи: 
✓ Разработване на комплекси за развиване на качеството сила в подгот-

вителна и заключителна част на урока.
✓ Използване на нови упражнения и игри в ядро „Спортни игри“.
✓ Контрол и оценка на физическата готовност с използване на специ-

фични тестове.
Особености на модела са: 

Теодора Н. Симеонова
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В подготвителната част се работи с комплекси с елементи на художест-

вена гимнастика, аеробика, степ аеробика, таебо, каланетика, пилатес, фитбол.
В основната част се работи предимно с щафетни игри и спортно-под-

готвителни игри за усъвършенстване на различните видове сила. Акцентира 
се върху упражнения за развиване на експлозивна сила, динамична сила и 
статична сила. В края на основната част задължително се редуват кръгови 
занимания с упражнения с ластици и изпълнения на народни танци. В за-
ключителната част се използват комплекси от стречинг упражнения, йога и 
пилатес за различни мускулни групи.

◆ Съдържание на модела– 40 учебни часа, 20 в учебни часове в ядро 
„Спортни игри“ и 20 в модул „Игри“ – в които се използват комбинации от 
предложените упражнения и игри в различните части на урока и допълни-
телния час.

Период на провеждане на изследването – м. октомври 2014 г. – м. май 
2015 г. : 

– проведено спортно-педагогическо тестиране (двукратно – в начало-
то и в края на експерименталния период) по 8 показателя за устано-
вяване нивото на специалната физическа подготвеност, характери-
зираща двигателното качество сила; 

– разработен специализиран модел за усъвършенстване и оптимизи-
ране на силовата подготовка на ученици от трети клас; 

– проведен спортно-педагогически експеримент за проверка ефектив-
ността на предложената методика.

Списък на показателите за разкриване на състоянието на двига-
телното качество сила: 

1.  20 m спринт
2.  Сгъване и разгъване на ръцете в опора
3.  Скок на дължина с два крака от място
4.  Изправяне от тилен лег до седеж
5.  Повдигане на краката от вис на 90 градуса
6.  Вис на свити ръце
7.  Хвърляне на малка топка в далечина
8.  Хвърляне плътна топка отгоре

РЕЗУЛТАТИ
Ефективността на спортно-педагогическия експеримент след приложе-

ния модел установяваме с математико-статистически методи.
Статистическите параметри на вариационния анализ на променливите 

които характеризират двигателното качество сила на контролната група със-
тавена от момчета в началото на изследването са представени на таблица 1.

В таблица 2 са статистическите данни за експериментална група момче-
та в началото на експеримента.

Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас
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Тълкуването на получените резултати ще направим в порядък за мом-

четата от двете групи по показатели в началото, след това ще коментираме 
данните за контролната и експерименталната групи в края на изследването за 
ученици от 3. клас.

В таблица3 и таблица 4 са обобщени вариационните резултати съот-
ветно за контролната група и експерименталната група при момчета в края 
на изследването.

Таблица 1
Статистически данни на контролна група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 56 5,37 4,11 4,62 1,12 24,24 -0,10 -0,59
2. 56 10 23 15,9 9,36 58,87 0,61 0,43
3. 56 104 135 121,7 19,11 15,70 -0,35 0,83
4. 56 24 47 36,7 20,27 55,23 0,75 -0,19
5. 56 4 16 8,8 5,22 59,31 -0,14 0,81
6. 56 26 45 33,8 20,21 59,79 0,38 0,61
7. 56 10 22 17,9 5,66 31,62 0,11 0,23
8. 56 3,50 5,20 4,45 1,89 42,47 0,52 0,31

Таблица 2
Статистически данни на експериментална група – начало на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 52 5,05 4,19 4,72 1,11 23,51 -0,33 -0,69
2. 52 12 25 16,3 9,06 55,58 1,07 1,33
3. 52 100 130 116,7 18,11 15,51 -0,46 0,73
4. 52 26 46 34,7 20,07 57,83 0,27 -0,41
5. 52 5 15 8,3 4,92 59,27 0,30 -0,42
6. 52 22 42 30,7 20,21 65,83 0,51 -0,58
7. 52 12 20 17,2 5,46 31,74 -0,24 0,51
8. 52 3,60 5,00 4,38 1,66 37,89 0,38 0,61

Предложеният анализ на състоянието на силовата подготовка на мом-
четата от 3. клас в началото на изследването позволява да изведем следните 
заключения: представителните извадки за момчета – КГ и ЕГ по отношение 
на признаците за развиване на физическото качество сила са силно неедно-
родни. Това доказва, че първоначалният подбор при сформирането на кон-
тролната и експерименталната група е сполучлив, не съществуват достоверни 
различия в началото на експеримента между средните стойности, което раз-
крива равен старт при провеждането на педагогическия експеримент.

Теодора Н. Симеонова
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Таблица 3

Статистически данни на контролна група – края на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 56 5,01 4,23 4,48 0,66 14,64 0,30 -0,14
2. 56 12 25 17,2 4,83 28,11 -0,52 -0,44
3. 56 100 145 128,6 19,80 15,40 0,47 0,09
4. 56 22 49 38,2 9,87 25,83 -0,15 -0,07
5. 56 6 17 10,3 2,8 27,37 0,82 0,10
6. 56 24 46 30,8 8,91 28,92 -0,68 -0,91
7. 56 13 25 22,9 2,56 11,17 0,29 0,37
8. 56 3,40 5,30 4,60 1,03 22,49 0,25 -0,33

От таблиците ще отчетем, че получените разлики в края на експеримен-
та по отношение на така наречената спринтьорска бързина измерена с теста 
20 метра спринт не се потвърждават с доверителна вероятност. Положително 
при теста е намалението на коефициента на вариация от 24,24 до 14,64 за КГ 
и от 23,51 до 20,01 за ЕГ.

Внимание заслужава оценката на постигнатите резултати в областта на 
силовата издръжливост при изпълнение на лицеви опори. Промяната на по-
казателя от 16,3 до 26,8 пъти при момчетата от експерименталната група оз-
начава, че приложената програма е дала положителен резултат. Положителна 
промяна наблюдаваме и при крайните резултати на момчетата по отношение 
на взривна сила на долни крайници, измерени при скок дължина. При кон-
тролна група наблюдаваме разлика отΧ = 121,7 см до Χ = 128,6 см за КГ и 
отΧ = 116,7 см до Χ = 127,7 см за ЕГ. Можем да твърдим, че при експеримен-
талната група влиянието на упражненията и предложените игри са повлияли 
за получената разлика. Особено внимание заслужава оценката на постигна-
тите резултати в областта на силовата издръжливост. Голямото разсейване на 
признака в началото на експеримента – 60%, е доведено в рамките на 20 – 30% 
и за двете групи при изправяне на краката от вис. Намалението с около 30% 
за експерименталната група потвърждава, че получената разлика в средните 
стойности е значима и е в резултат на предложения нов модел на обучение.

Аналогичниизводи можем да направим по отношение на признацитех-
върляне на малка топка в далечина и хвърляне на плътна топка за ЕГ с което-
обесняваме, че оказанотовъздействие е достатъчноефективно и нормалност-
та на разпределение не се променя.

Проблеми, традиции и иновации при силовата подготовка на ученици от 3. клас
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Таблица 4

Статистически данни на експериментална група – края на изследването

ТЕСТ n Xmin Xmax
–
Χ S V% As Ex

1. 52 4,95 4,19 4,26 0,85 20,01 -0,33 -0,69
2. 52 15 35 26,8 7,69 28,68 1,07 1,33
3. 52 110 140 127,7 19,19 15,03 -0,46 0,73
4. 52 28 56 52,9 4,35 17,33 0,27 -0,41
5. 52 8 18 12,13 2,34 19,37 0,30 -0,42
6. 52 23 45 28,7 7,41 25,83 0,51 -0,58
7. 52 14 26 21,4 4,67 21,84 -0,62 0,25
8. 52 3,70 5,20 4,88 1,07 22,89 0,37 -0,17

Проследявайки развитието на силовата подготовка при момчетата в 
периода на протичане на педагогическото изследване, позволява да бъдат на-
правени следните обобщения: и при двете групи наблюдаваме намаление на 
разсейването на признаците и желаното в педагогически аспект осредняване 
на резултатите; в резултат на приложената програма се забелязва стабилизи-
ране на показателите от тестовете при експерименталната група за момчета 
от 3. клас с изключение на тест 20м спринт и тест Вис на свити ръце.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът и обобщението на литературните ресурси доказа, че все още 

проблемът за силовата подготовка на учениците от 3. клас не се разбира дос-
татъчно ясно. Подходът за решаване на задачите в тази област се опростява. 
Това се дължи на недостатъчното разграничаване на силовите компоненти. 
Може да се приложат и традиционни и иновативни упражнения, които да 
рефлектират върху крайния качествен резултат от педагогическия процес. 
Резултатите от експеримента потвърдиха предположението, че оптимизира-
не на силовата подготовка на учениците от 3. клас може да се постигне, чрез 
организационно и програмно усъвършенстване на урочната и модулната ра-
бота по физическо възпитание и спорт.

Проведеният спортно-педагогически експеримент доказа ефектив-
ността на комплексния специализиран модел за усъвършенстване на сило-
вата подготовка. Положителното въздействие е върху градиента на силата 
общо за целия организъм, а акцентирано се увеличава силата и силовата из-
дръжливост на коремна мускулатура, взривна сила на основните мускулни 
групи на горни крайници. Резултатите от нашето изследване дават основание 
иновациите в предложения модел да бъдат препоръчани и внедрени в педа-
гогическата практика.

Теодора Н. Симеонова
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ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ  
МЕЖДУКАПАНСКИТЕ И ОБЩОБЪЛГАРСКИТЕ 

ОБИЧАЙНО-ОБРЕДНИ ПРАКТИКИ

Тодорка Малчева

ETHNIC AND CULTURAL PARALLEL  
BETWEEN KAPANSKI AND COMMON  
BULGARIAN CUSTOMS AND RITUALS

Todorka Malcheva

ABSTRACT: The following content draws the attention upon an interesting ethnic com-
munity in Northeastern Bulgaria- the „kapantsi“. Specific features of their customs are 
revealed. In parallel, they are being compared to common Bulgarian customs. They are 
distinguished by their difference and specific features, which draw the attention of the 
folklorist.

KEYWORDS: kapantsi, kapantsi’s customs, common Bulgarian customs.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-137/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Народната обичайно-обредна система заема значително място в наша-
та фолклорна култура и същевременно е неделима част от българската кул-
тура. Тя представя живота, духовните ценности, идеалите за по-добър живот 
на българина. Ето защо нашите обичаи и обреди притежават значителна поз-
навателна същност, нравствена и духовно-естетическа стойност. Изпълнени 
с народна мъдрост, тяхно средоточие са здравето и благополучието, плодо-
родието, човешкото начало, семейното и личното благосъстояние. Основна 
тяхна ориентация е вярата в доброто и светлата надежда за утрешния ден.

Българските традиции са тази крепителна основа в обществото, която 
предпазва от злини и унищожения, от беди и неволи, от семейна и социална 
несъстоятелност. А всяка нация или етническа общност трябва ревниво да 
пази своите обичаи и традиции, тъй като благодарение именно на тях тя 
ще успее да се съхрани биологично и душевно. Фолклорът е свързващата 
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нишка в развитието на човечеството [1: 65]. Поради товаопазването на бъл-
гарския фолклор (песенен, инструментален и танцов) и на традиционните 
обичайно-обредни практикие този съкровен и значим момент, който ще ни 
съхрани като нация в голямото европейско семейство и в глобалния инте-
гриращ сесвят.

В настоящия текст тези разсъждения предстои да бъдат ориентирани 
към една много ярка и индивидуална етническа общност от Поломието – ка-
панската. Районът на Поломието се намира в Североизточна България и об-
хваща селищата между притоците на река Русенски Лом: Бели Лом, Черни 
Лом, Малки Лом, Банински Лом.

Като средоточие в изложението ще бъде откроено отличителното, раз-
личното, индивидуалното в капанската обичайна обредност по отношение 
общобългарските обичайно-обредни практики. Съпоставителният паралел 
се осъществява на база реализирани анализи върху материали на фолклорис-
ти и изследователи в тази област.

Етнографски и исторически проучвания сочат, че капанците са най-
старата и чиста българска народностна група [7: 5], населяваща значителен 
брой села в Разградско и Поповско. Доизкристализирането на това обобще-
ние отвежда до становището, чете са компактно съхранени прабългарски по-
томци [4: 228]. Техният затворен начин на живот, тяхната консервативност 
[3: 50] са причина за ревностно съхранение на фолклорната им култура, за 
запазването на старинни черти в бита и културата им. Този показател е с осо-
бена важност, тъй като дава възможност за истинно възприемане и асими-
лиране на съхранения фолклор на етноса, както и за извеждане на неговите 
индивидуални прояви.

І. Отличителни сватбени моменти
Неслучайно сватбената ритуалност се поставя като отправен момент 

в настоящия анализ. Народните поверия казват, че човек веднъж се ражда, 
веднъж се жени и веднъж умира. Обяснимо е това акцентиране именно върху 
тези житейски моменти. Те са най-важните в живота на човек.

Раждането на детето е свят момент, нов живот, нова искра, глътка свеж 
въздух. Това е тази живителна струя, която осмисля целия живот на всеки 
човек, преобразява и придава нова насока в житейското битие.

Сватбата, задомяването на двама млади е онова ново начало, което 
придава смисъл на живота. Особено в предмодерните времена, сватбата е са-
крално събитие, съпроводено с богата обредност. Това са обичаи, при които 
са строго спазвани редът, времето, мястото, обредните лица и съдържателна-
та същност на съставните им ритуали.

В този смисъл е и насочването на вниманието към семейно-обредната 
празничност при капанците и по-точно – към техните особености. Уповавай-
ки се на от общобългарския модел на традиционния ни сватбен обичай, се от-
кроява констатацията, че в капанската сватба се срещат обичайни моменти, 
които не са масово характерни за българската обредност или поне не са често 

Етнокултурни паралели междукапанските и общобългарските ...



380
срещани. Същевременно някои елементи на българската сватба не присъст-
ват в ритуала на капанската.

1. Напълно основателно като първа индивидуална отлика при тази об-
редна практика на етническата общност е да бъде поставена т. нар. суврена 
възглавница. Тя е изключително специфичен сватбен реквизит, който се сре-
ща и е характерен единствено за капанския етнос за първата половина на ХХ 
век. Тази специална брачна възглавница е съществена част от чеиза на бул-
ката. Тъчесе от невестата или от нейната майка – за първата брачна нощ и за 
бъдещия семеен живот.

В различните капански села в областта според украсата възглавницата 
носи и различни наименования: „суврите“, „суврена възгланца“, „старите су-
ври“, „новите суври“, „суврите на колелета“, „двете шитя“, „мома и момък“ [6: 
16]. Глаголът „сувра“ е свързан с предназначението на възглавницата. Пред-
полага се, че думата, както и самият сватбен реквизит, са с прабългарски про-
изход и в превод „сувра“ означава обичам, уважавам. Затова в това диалектно 
съсловие се казва „суврят се“, т. е. обичат се (http://liternet.bg/publish10/t_iv_
zhivkov/obredi.htm).

След приготвянето ѝ възглавницата се оставя в дома на младоженеца, 
където се пълни със слама и се пази до сватбата.

Този сватбен реквизит не присъства в общобългарската сватба, което 
го определя като едно изолирано явление, с определено старинен произход и 
специфично за сватбения ритуал само на капанския етнос.

2. Етнографските проучвания на капанския фолклор от края на ХХ век 
сочат, че в капанския обреден сватбен реквизит липсва сватбеното знаме и 
сватбеното кумово дръвце [7], характерни повсеместно за традиционната 
българска сватба. Но в резултат от разширяващите се контакти в междусе-
лищните и етнически групи този реквизит започва да присъства в ритуала, но 
по-късно – в последните десетилетия на ХХ и началото на ХХІ век [5: 45–46].

Сватбеното знаме е знакът, който оповестява на всички, че в момко-
вия дом ще има сватба. Обикновено то се приготвя в седмицата преди сват-
бата, като често се съчетава със засевките. За него се използва дълъг, прав 
и здрав прът– символ на здравето и жизнеността. Прътът трябва да е от-
сечен с един замах, за да бъде венчилото едно и да е от плодно дърво – за 
да се предаде плодовитостта му на младоженците. На върха му се поставя 
червена ябълка. Украсата му се допълва от червено-бяла кърпа, зеленина, 
цветя, сушени плодове, пуканки и др. Така приготвено, то издава трепета 
от празника. И за да бъде забелязано от цяло село, за да разберат всички за 
сватбата в този дом, знамето се поставя на високо – на стряха, на дърво или 
дори на покрива на къщата. С това окончателно се оповестява предстоящо-
то бракосъчетание.

Кумовото дръвце се приготвя от дружките на невестата и съпровожда 
направата на кумовите хлябове. За него се използва боров клон или клон от 
плодно дърво с нечетен брой разклонения и се украсява с цветя, зеленина, 
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червени конци и др. Така украсено, то се поставя на кумовите краваи, а в края 
на сватбата се дава на младоженците като символ на новото семейство.

Аналитичното съпоставяне на локални и етнически сватбени ритуали 
открои отсъствието именно на тези два сватбени реквизита. Независимо от 
тяхното отсъствие, кумовите хлябове в капанската сватба присъстват и то с 
богата украса – с пиленца, обърнати навън, символизиращи излизането на 
момата от родния дом. Успоредно с това, декорирането се допълва с червени 
камби [5: 45-46], което е важен елемент, тъй като червеното се явява символ 
на огненото иживототворящо мъжко начало.

3. Задължително и открояващо присъствие в невестинския чеиз заемат 
капанскитеатли. Това са характерни местни завивки, за които е характерно, 
че се изработват по специална технология – т. нар. късана техника. При нея 
чрез късане на различни конци от опаковата (не лицевата) страна се получа-
ват разноцветни фигури, придаващи красотата на атлите[5: 35].

4. Характерен предсватбен момент, присъстващ единствено при капан-
ския етнос, е „хвърляне на дарове“. Прави се по време на годежа. Изважда 
се целият чеиз на момата и всички дарове се хвърлят един по един, на голям 
куп. Най-отгоре на купа се постила трапезник. На него се поставя ябълка или 
кромид лук, където свекървата забожда наниз от пендари, дарявани от нея на 
невестата [7: 179].

5. Месенето на „медника“ е друга отличителност в предсватбената об-
редност. Медникът се замесва в три нощови, брашното се пресява през три 
сита едно над друго, а след като се опече, се намазва с мед или маджун, откъ-
дето идва и неговото има – медник. Хорà в двора съпровождат месенето. А 
след приготвянето му той се поставя на чиния, като в средата му се забожда 
запалена свещ. Така се изнася сред хорото, където най-нетърпеливи са де-
цата – те се втурват към сладката пита, за да си отчупят по парче. По парче 
задължително се оставя и за младоженците, за да им е сладък животът[8].

6. Много открояващ и атрактивен момент за капанската сватба е отгат-
ването на гатанки на сватбената вечеря у зетя. Те се задават от кума и подку-
мниците с цел да им се донесе определен вид храна или предмет. Някои от тях 
с право пораждат значителен размисъл: 

Кумът: 
„Донеси ми кон с червен чол!“ (варена или печена кокошка, намазана с 

червен пипер); 
„Бял сербез кон“ (ракия); 
„Кладенец с 3–4 кофи“ (шише ракия с 3–4 чаши); 
„Кървави петъла“ (суджук); 
„Вагон с греди“ (кутия цигари); 
„Зелена паница с червено вино“ (диня) и др. [7: 184].
7.  Първото брачно свождане (събиране, съставяне, сводене, свежда-

не, „пускаме коч“, „младенците лягат“ и др.) е кулминационен и най-важен 
момент от традиционната брачна церемония. Голямо е значението, което се 
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отдава на този акт в аграрните, предмодерните времена. От неговото успешно 
протичане зависи семейният живот на младата двойка. Този първи съвместен 
досег между младите е цел и смисъл на целия обреден комплекс [2: 126].

Характерно при капанците за този съкровен сватбен момент е това, че 
тук свекърът и свекървата не присъстват. Те изчакват новината у кръстни-
ка или у съседи. В дома на зетя остават момините родители, които дават на-
ставления, приготвят младите за бракосъчетанието и по този начин се явяват 
главни отговарящи лица за ритуала. След приключването на първото брачно 
съприкосновение, свекървата се вика, за да ѝ се покаже булчинската риза с 
доказателството за невестината невинност. И ако булката е порядъчна и чест-
на, свекървата хвърля върху ризата пара. Ако и други жени изявят желание 
да видят булчинската непорочност, те също трябва да дадат пара и чак тогава 
могат да влязат в стаята на младоженците [7: 184–185].

8. В следсватбената капанска обредност младата булка 40 дни се смята 
за „нечиста“. Ето защо за нея важат редица забрани: да не ходи боса и за-
дължително да крие краката си от всички. Тя не трябва и да стъпва направо 
на земята, тъй като това ще предизвика суша. С предпазваща функция е и 
забраната младата невяста да се съблича само след определено време на деня. 
Обредното събуване на булката се осъществява на 40-ия ден в дома на кръст-
ницата. В някои капански села със събуването на булкатая и окъпват. Повери-
ето гласи, че това се прави, за да има дъжд и берекет [7: 186–187].

ІІ. Други отличителни елементи накапанскатаобредност.
➢ Атанасов ден
Атанасов ден (Танасовден) е известен сред капанското население и като 

Лелинден. Народът чества на този ден св. Антоний Великий. Почитането на 
светеца е свързано с това, че той се явява покровител на чумата и болести-
те. Народното прозвище на чумата е „леля“, от където произлиза и името на 
празника при капанците.

На този ден те гадаят каква ще бъде земеделската година. Ако е топло и 
снегът се топи, ако капят капчуците – годината ще е плодородна, ако ли не – 
няма да има плодородие. Също след този ден вече не се ядат тикви, „за да не 
изкуфяват хората, да не ги хваща охтиката“ [7: 210, 235].

➢ Жътва
Капанците извършват засяването и зажънването, обърнати винаги на 

изток. Не повсеместно, но има сведения и за търкаляне на жътварките през 
глава три пъти напред, отново на изток, по посока на жътвата – за да е спорна 
работата.

Съществен момент от началото на жътвата: обредно предпазване от 
болки в кръста чрез словесни магии и лековити билки. За целта капанци си 
слагат билка на кръста (кукувича прежда и др.), като изричат: „Кукувица 
кръст да боли, мен да не боли“.

В деня на зажънването се изправя сноп. Местното поверие сочи, че 
товасе свързва с бъдещата реколта, за да са едри и изправени житата и през 
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следващата година. А краят на жътвата се отбелязва както навсякъде – с пра-
венето на брада. Но в някои села тук се китят две брадиот по 9 класа – едната 
остава на нивата, за да остане плодородието в нея и в засяваното семе, а дру-
гата се носи на стопанина. Но за разлика от някои други диалекти, капанците 
не пеят песни и не играят хорà около брадата [7: 250–251].

Разсъжденията около капанските обичаи и обреди остават отворени с 
тенденция за задълбочаване на изследването. И това е особено необходимо 
предвид следното: 

България е пълноправен член на Европейския съюз и като такава е 
много важно за поколения напред да съхраним българската идентичност в 
рамките на този съюз. Необходимо е разгръщане на културния потенциал на 
младото поколение и то да има отношение към истинските ценности, както и 
да присъства по света със своята културна идентичност. Традициите трябва 
да се пазят, защото те са двигател на духовния подем на нацията.
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НАБЛЮДЕНИЕТО И ЕКСПЕРИМЕНТЪТ КАТО 
ОСНОВНИ МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА 

ДЕЙНОСТ В ПРИЛОЖНАТА СОЦИАЛНА РАБОТА

Христина Коларова-Василева, Божена Л. Такворян-Солакян

MONITORING AND EXPERIMENT AS THE PRIMARY 
METHOD OF RESEARCH IN APPLIED SOCIAL WORK

Hristina Kolarova-Vasileva, Bozhena Levon Takvoryan-Solakyan

ABSTRACT: Тhis paper presents monitoring and experiment as the primary methods 
of research in applied social work. Among the many scientific methods used for the 
study of applied social work, mainly take place observation and experiment. Under 
monitoring in applied social work we mean targeted surveillance as a method for stud-
ying social phenomena, differentiating it from life’s empirical observation that is based 
on chance and intuition. The analysis of the above shows that the purpose of scientific 
research in applied social work is the receipt of new data and knowledge. The successful 
reliance on social phenomena is strictly necessary and mandatory. Research based on 
the application of scientific methods that provide the possibility of obtaining specific 
facts and laws. Necessary sign of the research is the possibility of reproducing the data 
obtained by other researchers.

KEY WORDS: monitoring, experiment, research, applied social work.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-135/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски.“

Натрупаните научни знания и завършени теории и теория по презумп-
ция изискват поредица от научни изследвания, каквито следва да бъдат по-
сочени по-нататък в тази статия. Защото по-добрият начин за разрешаване 
на нов проблем в науката е именно научният поглед към решаване на кон-
кретни практически задачи. Те зависят от конкретната ситуация. Може да се 
заяви, че решението на научни проблеми чрез експериментиране в практика-
та е най-сигурният път за развитието на науката. Това дава възможност при 
възникване в бъдеще на нов практически проблем да са налице вече потен-
циално готови решения. Социалната работа е област от науката, „която се 
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диференцира в едно многообразие от различни полета на дейност“ [6, с. 46], 
което обуславя и необходимостта от изследователска дейност с цел развитие 
и подобряване качеството на предоставяните услуги.

Специфика на изследователската дейност в приложната социална 
работа

Научното изследване е особен вид познавателна дейност, отличаваща 
се със следните особености: 

• Наличието на специални методи на изследване е основният признак 
на научното изследване. За разлика от житейски придобитите ем-
пирични знания, които са спонтанни и неорганизирани, научното 
познание се основава на високата степен на активност на научните 
методи; 

• Точност на получените данни. Ако знанията се натрупват на базата 
на опита и интуицията на субекта, то научните познания се осно-
вават на добре установените факти, откриването на които е станало 
възможно благодарение на използването на специални методи на из-
следване; 

• Възпроизводимост на резултатите – това е способността повторно да 
се възпроизведат получените данни (факти, закони) с други обекти 
на изследване в сходни условия, използвайки същата методика, коя-
то е била използвана от изследователя. Ако при едни и същи условия 
получените резултати не могат да се възпроизведат от други изследо-
ватели, то обявените резултати не могат да се приемат като научни.

• Новаторство. Под новаторство при резултатите разбираме новост 
не за отделния субект, извършващ изследването, а новаторство за 
сферата на изследване в случая в приложната социална работа. С 
други думи, при изследването трябва да бъдат получени такива дан-
ни, които преди това не са били известни. Това научно изследване се 
различава от провеждането на диагностични тестове. Единственото 
общо между тези две дейности е, че и двете реализират акта на по-
знанието, но въпреки това целта на провеждането им е различна. 
Целта на изследователската дейност, както вече бе споменато, е да се 
получат нови знания, а целта на диагностиката е да се определи със-
тоянието на обекта или субекта от гледна точка на съществуващите 
знания.

Подготовката на изследването в приложната социална работа включва 
разработката на програма. Програмата има строго предназначение и основни 
функции. Основни части на програмата са: 

• Методологическа; 
• Методическа.
В нея се включват всички проблемни ситуации в изследването на со-

циалните явления. Също така се формулират проблемите и примерната им 
структура. Залагат се определени цели и задачи с последователност на изпъл-
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нението им. Определя се точно предметът и обектът на изследването с необ-
ходимите характеристики. Формулира се хипотезата на изследване.

Наблюдението и експеримента като основни методи на приложната 
социална работа

Сред многото научни методи, използвани за изучаване на приложната 
социална работа, основно място заемат наблюдението и експериментът.

Под наблюдение в приложната социална работа имаме предвид целе-
насоченото наблюдение като метод за изучаване на социалните явления, раз-
личавайки го от житейско емпиричното наблюдение, което се основава на 
случайност и интуиция.

За да се изгради основата на успешната приложна социална работа, е 
необходимо използването на научното наблюдение за изучаването на въз-
никналите явления. Към него се предявяват и редица изисквания. То обеза-
телно трябва да бъде целенасочено, трябва да има план, схема на провеждане 
и програма. Също така наблюдението трябва да бъде систематично – да се 
извършва в продължение на достатъчно дълъг период от време, необходим за 
изучаване на интересуващото ни явление. То трябва да се опира на обективно 
изразени показатели (обикновено са посочени в програмата на наблюдение-
то). Предимства на научно наблюдение: 

◆ Възможност за изучване на социалните явления в естествени усло-
вия в продължение на планиран период от време; 

◆ Изучаване на социалните явления в тяхната цялост.
Основен недостатък на метода на наблюдение е субективността, която 

е особено изразена при оценката и тълкуването на изследователските данни.
Независимо че интересните и важни данни, се получават чрез наблюде-

ние, и въпреки че са направени значителни подобрения в този метод (напри-
мер разработване на стандартизирани методи за мониторинг), все пак като 
основен метод за научни изследвания в областта на приложната социална 
работа можем да посочим експериментът.

Значението на експеримента в приложната социална работа е толкова 
голямо, че често се идентифицира с експерименталната социална работа. За 
разлика от наблюдението експериментаюът е активен изследователски метод.

Експериментална дейност се изразява във факта, че експериментаторът 
не само пасивно гледа на събитията, които се провеждат, но и оказва влияние 
върху експерименталната ситуация. Това въздействие е свързано с измене-
нието на социалното явление в желаното за експериментатора направление 
и моделирането му.

Моделирането създава редица предпоставки за създаването на законо-
мерности за протичане на успешна приложна социална работа. То също така 
позволява да се повтори интересуващото ни явление толкова пъти, колкото е 
необходимо за цялостното му изучаване. Моделирането също така дава въз-
можност да се обезпечи: 

• Постоянството на условията по време на експеримента; 
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• Контрол на тези условия; 
• Вариация на необходимите условия за изследователя при провежда-

не на експеримента.
Експерименти в приложната социална работа могат да се извършват с 

използване на специален инструментариум и без него. При това данните по-
лучени без използване на специален инструментариум, могат да бъдат също 
толкова значими и достоверни. Експериментът може да се провежда върху 
така нареченото различно предметно съдържание. При цялото съдържател-
но многообразие наблюдаваме два вида експеримент. В първия случай имаме 
вариация на едно от условията при провеждане на експеримента, като оста-
налите условия остават непроменени. В този случай ние сме в състояние да 
определим приноса на променящите се условия в хода на експеримента и вли-
янието им върху интересуващите ни социални явления.

При втория вид всички условия за провеждане на експеримента оста-
ват непроменени, а се променя обектът му. В този случай имаме възможност 
да получим данни за индивидуалните особености на обекта.

Наред с положителните характеристики експериментът има и своите 
недостатъци. Първият е свързан с изкуствената експериментална ситуация, 
която може да наруши нормалното протичане на наблюдаваните процеси. 
Вторият недостатък на експеримента се състои в това, че обектът на изпитва-
не знае, че участва в него. Във връзка с това възниква опасност от заучени или 
нереални реакции и поведения.

Обобщено можем да кажем, че експериментът е метод за проверка на 
дадена хипотеза. Той може да се определи като опит за изучаване на едно или 
няколко явления в изкуствено създадени условия.

Експерименталният модел в приложната социална работа е взаимстван 
от естествените науки. В исторически план Галилей първи е извършил опит 
на научна основа. Известният английски философ и икономист Джон Стюард 
Милл на базата на разработена индуктивна логика е приложил ред примери в 
логически експеримент, позволяващ откриването на причинно-следствените 
връзки между редица фактори.

В съвремието експериментът в приложните социални изследвания 
представлява сам по себе си метод за получаване на информация за изме-
нението на показателите в активността на социалните обекти в резултат на 
въздействието на зададените и контролируеми фактори.

Използването на експеримента в приложната социална работа се със-
тои в получаването на информация за изменените показатели и активността 
на обектите. Задачата на експеримента се състои в това да изучава причинно-
следствените връзки между субектите и обектите на приложната социална 
работа в определени условия под влияние на изкуствено създадени и упра-
вляеми фактори.

Видове експерименти, провеждани в изследователската дейност на 
приложната социална работа
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По способа на провеждане те биват: 
✓ Изкуствен експеримент – независимата променлива се вкарва из-

куствено; 
✓ Естествен експеримент – променливата се появява независимо от 

желанието на изследователя; 
✓ Екс-пост-фактум експеримент – действието на експериментатора от-

съства.
По характер на логическата структура: 
✓ Паралелен експеримент – сравнява се състоянието на две идентични 

по различни характеристики групи; 
✓ Последователен експеримент – сравнява се състоянието на една гру-

па преди и след въвеждане на промяна.
По метода на подбор на контролната група: 
• Метод на двойките – всяка група се съставя от двама участникици на 

основание на сходни признаци; 
• Метод на структурна идентификация – честотата на разпределение 

на признаците, интересуващи изследователя трябва да бъде макси-
мално висока; 

• Метод на случайния подбор – чрез жребий или по случайно избрани 
номера.

Логиката на експеримента е винаги подчинена на търсенето на причи-
ни, характеризиращи изменението в социалните явления и процеси.

Планиране на експеримента
Подготовката и провеждането на експеримента предполагат последова-

телно решение на множество въпроси: 
1.  Определяне целите на експеримента; 
2.  Избор на обект за експеримента; 
3.  Определяне на предмета на експеримента; 
4.  Избор на контролните, факторните и неутралните признаци; 
5.  Определяне на условията на експеримента и създаване на експери-

ментални ситуации; 
6.  Формулиране на хипотеза и определяне на задачите; 
7.  Избор на индикатори и способ на контрол на провеждане на експе-

римента; 
8.  Определяне на методите за фиксиране на резултатите; 
9.  Проверка на ефективността на експеримента; 
10. Приключване на експеримента. Проверка на получените експери-

ментални данни и анализирането им.
Достоверност на изследователската дейност
Понятието точност на научните данни. Съществуват динамични (точ-

ни) и статистически (вероятностни) закономерности. Първите се характери-
зират с това, че обезателно възникват при дадени условия.
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Когато става въпрос за статистически закономерности, то при дадени 

условия може да възникне или да не възникне дадено явление, но съществува 
и вероятност за възникване на голямо количество събития.

Например поставянето на критерии за положителен отговор на въпрос 
при наличие или отсъствие на различия в ефективността на запомняне при 
две групи обекти на изследване, с различна установка на продължителността 
на запомняне има процентно ниво на статистическа значимост на получени-
те данни. Това означава, че вероятността в различията между две изследва-
ни групи е полученото процентно ниво или ако изследваме сто обекта и при 
по голямата част от тях имаме положителни резултати, можем да говорим за 
твърдо установен факт.

В болшинството емпирични или опитни постановки, където новите 
знания се получават за сметка на взаимодействията с обектите на изследва-
не, закономерностите имат статистически, вероятностен характер. От това 
следва, че за относително отделния човек предвижданото събитие може да се 
случи или може и да не се случи.

Анализирайки изложеното показваме, че целта на научното изследване 
в приложната социална работа се явява получаването на нови данни и зна-
ния. За успешното разчитане на социалните явления това е строго необходи-
мо и задължително.

Научното изследване се основава на прилагането на научните методи, 
които обезпечават възможността за получаване на точно определени факти и 
закономерности. Необходими признаци на научното изследване се явява въз-
можността за възпроизвеждане на получените данни от други изследователи. 
Без съмнение науката създава абстрактни модели на практически проблеми 
с цел да съхранява универсални решения, да намира нови решения на съ-
ществуващи проблеми и да намира решения на нови проблеми. Винаги кога-
то става дума за разрешаване на вече известни проблеми, основна роля играе 
систематизирането на натрупана информация от страна на науката. Именно 
класифицирането и поддържането на бази от типови задачи и техните типови 
решения дават възможност да се използва едно и също решение за различни 
видове задачи в практическата дейност. Важна в случая е връзката между на-
ука и практика.
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ТУРИСТИЧЕСКИ ПРАКТИКИ В УЧИЛИЩЕ

Чавдар Георгиев Сотиров

TOURIST PRACTICES IN SCHOOL

Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: It’s been over ten years since the Law on Physical Education and Sports 
regulates the development of new pedagogical approaches and concepts for solving the 
contemporary problems of school physical education and sports. „Shumensko plateu“ 
Natural park – an attractive place for recreation and tourism. The natural conditions 
and the proximate vicinity of the park to the town of Shumen make it a favourite place 
for recreation, sports and tourism during all seasons. In this location can to be prac-
ticed the following sports: soccer, volleyball, badminton and frisbee. The following ex-
treme sports may also be practiced in the territory of „Shumensko plateu“ Natural park: 
mountain cycling, rock climbing, aerial and other sports.

The purpose of the article is to present some good practices and capabilities of the mod-
ule „tourism“ in the subtext of the legal framework for the introduction of the third hour 
of physical education and sport in schools.

KEYWORDS: modular training in tourism, physical education, tourism practices, tour-
ism, health prevention, recreation, rehabilitation, environmental education.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-132/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Изминаха над десет години откакто Законът за физическото възпита-
ние и спорта регламентира разработването на нови педагогически подходи и 
концепции за решаването на съвременните проблеми на училищното физи-
ческо възпитание и спорт.

Със заповед № РД–09–1038 от 27.07.2004 година на Министъра на об-
разованието и науката се утвърдиха модулите за организиране и реализиране 
на третия учебен час по предмета физическо възпитание и спорт. Въвежда-
нето на тази организационна форма за обучение в седмичното разписание от 
І до ХІІ клас наложи разработването на концепции, които да осигурят прак-
тическата реализация на изискванията, залегнали в заповедта на Министъра 
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на МОН. Основните цели и задачи в концепцията са насочени към създаване 
на условия за активна спортно-двигателна дейност на учениците, за форми-
ране на знания, умения и отношения за здравословен начин на живот. Това от 
своя страна предполага предоставянето на възможности за избор на форми, 
средства, иновативни методи и подходи. Тези предпоставки способстват за 
проявление, изява и развитие способностите на учениците в определен вид 
двигателна активност или спортна дейност [3].

Иновативният подход дава възможност за вариативност на учебното 
съдържание и позволява цялостната дейност да се ръководи съобразно цен-
ностната ориентация на ученика, от неговите интереси, потребности и инди-
видуални особености.

В инструкцията за организация и провеждане на модулното обучение 
са дадени следните указания: 

„Третият учебен час по физическо възпитание и спорт се реализира под 
формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съглас-
но решение на Педагогическия съвет на училището, съобразено с училищната 
и представената му общинска или държавна спортно-материална база, квали-
фикацията на учителите по физическо възпитание и традициите на училище-
то и региона. В един клас могат да се формират групи, избрали различни моду-
ли от предоставените им (техният брой не може да бъде повече от паралелките 
в съответния клас). Модулното обучение се провежда извън седмичното раз-
писание на часовете в училището. Модули, които са с продължителност 1–2 
часа се провеждат един път седмично, а модули с продължителност 4–6 часа 
(еднодневна или двудневна продължителност) един път месечно. Учителят 
подбира методиката за провеждането на модулното обучение, която трябва 
да бъде съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с 
възможностите на базата и времетраенето на модула“ [3].

Всичко казано до тук разкрива широки възможности на директори, 
учители и педагогически персонал в училище да приложи туристическата 
дейност в извънкласната и извънучилищната работа като форма и средство 
за възпитание и обучение.

Целта на нашето съобщение е да представим някои добри практики и 
възможности на модула „туризъм“ в подтекста на нормативната база за въ-
веждане на третия час по физическо възпитание и спорт в училище.

За постигане на целта използвахме основно теоретичния анализ, соци-
ологически метод – анкета с ученици от град Шумен, анализ на регионалните 
природни и антропогенни туристически ресурси на Шуменския развит ту-
ристически микрорайон и работа с учебна документация.

Туризмът като дейност.
В недалечното минало туристическата дейност е имала преди всичко 

развлекателен характер и се считала само като средство за задоволяване на 
потребностите на хората. В последните години все повече внимание се отда-
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ва и на социалните функции които изпълнява туристическата дейност. Днес 
могат да се изтъкнат и други специфични функции на туризма.

Туристическата дейност (в настоящия доклад имаме предвид соци-
алния туризъм1) е „свободна и спонтанна дейност“ за укрепване здравето 
и утвърждаване на здравословен начин на живот [1]. Според Маринов[2] 
главните области на влияние на туризма са: „културно-образователна, 
здравно-закалителна, двигателно приложна, емоционално-волева, социално 
психологическа, екологическа, физиологична“. Същият автор провежда много 
изследвания, с които доказва, че системното практикуване на туризма до-
принася за подобряването на показателите, характеризиращи физическата 
дееспособност.

Участието на учениците в туристическа дейност дават възможност за 
реализация на техния двигателен и интелектуален потенциал, възпитава чув-
ства и качества като патриотизъм, приятелство, взаимопомощ, воля, смелост, 
решителност и др. Това ни дава основание да изложим, че туризмът оказва 
комплексно въздействие върху психофизическото и социалното развитие на 
децата и осъществява образователни, здравни, социални, културни и възста-
новителни функции.

Не на последно място туризмът се прилага като средство за адаптира-
на физическа активност2 (АФА) за хората с увреждания. Тризмът подобрява 
качеството на живота им, на тяхната рехабилитация и социална интеграция, 
като се осигуряват необходимите условия за занимания. В тази насока включ-
ването на деца със специални образователни потребности (СОП) в училищ-
ните туристически мероприятия е добра възможност за приобщаването им 
към социалната среда.

В специалната педагогика туристическите занимания успешно могат 
да се прилагат за корекционно въздействие. Според Николова и Кирилова 
(2016 г.) „корекционното въздействие трябва да е комплексно, системно и 
цялостно, както и да е присъщо на всяка дейност, провеждана с децата със 
специални образователни потребности, независимо дали се отнася за учебна 
или възпитателна дейност, или за организиране на свободното им време“ [4]. 
Tуристическата дейност въздейства благоприятно и на децата в риск. Так-
ворян (2015 г.) разглежда този тип нецеленасочени въздействия като „процес 
на адаптация корекция към образователната среда, чрез общуване, нестан-
дартни задачи и игри“ [5].

1 Социален туризъм е форма на двигателна активност сред природата за подобряване на 
физическата работоспособност и емоционално обогатяване на личността чрез организиране на 
свободното време, отдиха, почивката и физическото възстановяване на гражданите. Понятие-
то е легално определено в глава 5, член 33а, б, в от Закона за физическото възпитание и спорта. 

2 Адаптираната физическа активност (АФА) е нова интердисциплинарна област на 
научното познание, включена в европейския образователен курикулум като специализация в 
директория „Спортни науки“. Тя е свързана с двигателната активност и спорта за хора с 
различни ограничения и увреждания. 

Туристически практики в училище
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Туристическата дейност има ясно изразена интегративна връзка с дру-

гите предмети, изучавани в училище, като география, история, биология, еко-
логия, история, музиката, изобразителното изкуство и др. Това е допълнител-
на предпоставка за повишаване на интереса, любознателността и мотивация-
та на учениците да участват в различните форми на туризма.

Модулното обучение по туризъм
Продължителността на модулите се регламентира чрез методически 

указания като за модул „Туризъм“ и всички разновидности на туризма са с 
продължителност 2, 4, 6 учебни часа. Като за съответните образователни сте-
пени са следните: 

✓ I – IV клас на начален етап на основната образователна степен са –2, 
4, 6 часа; 

Примерни форми за провеждане са: 
– разходка – съчетана с подвижни игри на местността; 
– излет – съчетан с подвижни игри, включващи приложни умения на 

местността; 
– екскурзия – (осъществява резултатна междупредметна връзка с дру-

гите общообразователни учебни предмети); 
– поход – (по равнинна и пресечена местност – планински терен), съ-

четан с обучение в ориентиране по азимут, чрез игри; 
– туристически празници – съобразно традициите, опазване на при-

родната среда и екологичното възпитание на учащите се; 
– състезания и надпревари на местността
✓ V – VIII клас на прогимназиалия етап на oсновната образователна 

степен 4 – 6 часа; 
Примерни форми за провеждане са: 
– туристически игри и сръчности сред природата (бивакуване, ориен-

тиране с компас и карта); 
– пешеходни походи; 
– скипоходи; 
– колопоходи; 
– туристически преходи (при летни и зимни условия); 
– изкачване на местни планински първенци; 
– катерене на изкуствена стена; 
– състезания и надпревари на месността.
✓ IX – XII клас на гимназиалния етап на средната образователна степен 

4 – 6 часа (с еднодневна или двудневна продължителност)
– Излети и походи със състезателен характер по ориентиране на мест-

ността. Туристически игри и сръчности сред природата (бивакуване, 
ориентиране с компас и карта); 

– скипоходи; 
– колопоходи; 
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– туристически преходи (и при зимни условия); 
– изкачване на местни планински първенци (катерене на изкуствена 

стена); 
– изкачване на популярни върхове; 
– походи по стъпките на известни българи; 
– тренировъчни лагери; 
– туристически събори и празници; 
– преглед на туристическата подготовка, планинско спасяване; 
– състезания и надпревари на местността.
От посочените методически указания за организиране на модула „Ту-

ризъм“ се експлицират разнообразни вариации и възможности за реализа-
ция на дейността в зависимост от кадровия потенциал и квалификация на 
кадрите, от традициите, антропогенните и природните ресурси в отделните 
региони.

Резултати от проучването: 
В училище СОУ „Сава Доброплодни“ град Шумен след обработката на 

проведената анкета констатирахме повишен интерес към модула „Туризъм“. 
От 210 отзовали се ученици от V до ХІІ клас – 63,2% изявяват желание да 
практикуват туризъм, 26,5% – спортни игри, 6,8% – водни спортове-плуване. 
Тези данни доказват, че туризмът е най-предпочитаният модул от учениците, 
защото са убедени в неговите образователни, оздравителни и спортни функ-
ции. Занятията ги привличат, защото се провеждат сред природата в еколо-
гична чиста среда и са наситени с голяма емоционалност и пространствена 
свобода.

Природният парк „Шуменско плато“ е подходящо място за провежда-
нето на третия час по физическо възпитание и спорт. Средната надморска 
височина е 350 метра, с най-висока точка 502 метра и площ 3895 хектара. Не-
посредствената близост до града 500–600 метра и добре изградената пътно-
алейна мрежа улесняват достъпа до всички негови точки. Многобройни са 
пешеходните и тематични маршрути (фигури № 1, 2, 3), които обхождат пар-
ка и отвеждат до интересни теренни и скални форми. Особено подходящи 
и интересни за излет с учениците са: Екологичният маршрут, съчетан с ден-
дрологична пътека от ТК „Орбита“ – пещера „Русалка“ – пещерата „Бисер-
на“ – „Кьошковете“; маршрут от местността „Кьошковете“ – „Старият град“ 
– резерват „Букака“ – хижа „Букаците“; Екстремният маршрут от комплекс 
„Бохеми“ – Дивдядовски скални венци – скален феномен „Охлюва“ – ком-
плекс „Създатели на Българската държава“ и други.

Туристически практики в училище
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Фиг. № 1

По откритите пространства и пред туристическите заслони има въз-
можност за игра на футбол, волейбол, утбол и други игри сред природата. 
Добрата проходимост на гората предоставя оптимални условия за практику-
ването на ориентиране и планинско колоездене. Разработени и са маркирани 
тренировъчни маршрути за начално обучение по ориентиране.

Фиг. № 2
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По-голямата част от района е картографирана, което позволява да се ра-

боти за формиране на знания и умения по топография. Наличието на оборуд-
вани и обезопасени скални полигони дава много добра възможност за провеж-
дането на начално обучение и усъвършенстване по спортно катерене (Фиг. № 
4). Този вид дейност е особено актуална, тъй като международната нормативна 
база на ICC-международна комисия по състезателно катерене и учебните пла-
нове и програми на Федерацията на Българските алпийски клубове(ФБАК) да-
ват възможност за обучение и тренировки още от предучилищна възраст.

Фиг. № 3

Налице са множество места за обучение за изграждане и оборудване 
на биваци. В тази дейност съществуват възможности за интегриране на дей-
ностите от модула „Туризъм“ със скаутизма и обучение на техника по „Оце-
ляване“.

Фиг. № 4

Туристически практики в училище
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Тези природни дадености и видове спортни дейности мотивират уче-
ниците и повишават интереса им към двигателната дейност на открито, сред 
природата. Това позволява да се решават в по-голяма степен оздравителните 
задачи за повишаване на съпротивителните сили на детския организъм, за 
нормално физическо развитие и психо-физическа рекреация. Богати възмож-
ности за реализация на модула „Туризъм“ се предоставят и от природните 
ресурси на историко-археологически резерват „Мадара“. Той също е картог-
рафиран и предоставя условия за практикуване на различни видове туризъм. 
Още повече, че там е трасирана прекрасна екопътека „Мадарски конник“.

Експонираните до тук ресурси могат да бъдат допълнени от прекрасни-
те условия на Източна Стара планина и Предбалкан в близост до град Смядо-
во, град Преслав и град Върбица. В тези части на Шуменска област функцио-
нират туристически хижи и други места за настаняване и хранене на ученици.

Анализът на практическия опит до настоящия момент за реализацията 
на третия час по физическо възпитание и спорт и проучените възможности 
на региона ни позволяват да направим следните изводи: 

1. Учениците от прогимназиална и гимназиална степен проявяват под-
чертан интерес към модула „Туризъм“.

2. Ресурсите и потенциалът на град Шумен и Шуменска област предос-
тавят максимални възможности за пълноценно решаване на задачите на фи-
зическото възпитание в третия час –модул „Туризъм“.

3. Анализираните природни и антропогенни ресурси осигуряват реа-
лизацията на междупредметните връзки в сложния съвременен образовател-
но-възпитателен процес в сегашното българско училище.

4. Туристическите практики в училище са достъпни и могат да изпъл-
няват рекреационна и рехабилитационна функция за деца със СОП.
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА НАЧАЛНИ 
УЧИТЕЛИ ЗА СПОРТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТА 
„ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ“

Чавдар Н. Стойчев

SURVEY ON THE OPINION OF PRIMARY TEACHERS 
FOR SPORTS PEDAGOGICAL PROCESS OF TRAINING 

IN „PHYSICAL EDUCATION AND SPORT“

Chavdar Stoychev

ABSTRACT: The report was made based on a survey of primary teachers leading classes 
on the subject of physical education and sport. The aim was and explore their views, 
knowledge and competencies on current issues related to the implementation of the 
teaching of Physical Education and Sport.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“

ВЪВЕДЕНИЕ
Физическото възпитание, спортът и здравословният начин на живот 

са фактори, които подпомагат адаптирането на младите хора към новите ус-
ловия на живот, като се противопоставят на непрекъснато усложняващата се 
здравословна и екологична обстановка.

Физическото възпитание и спорт в училище са неделима част от ця-
лостната образователна система, която осигурява интелектуалното и физиче-
ското развитие на младото поколение. Единствено в учебния процес по физи-
ческо възпитание и спорт се решават, в голяма степен проблемите свързани с 
укрепване на здравето, нормалното психо-физическо развитие и развитието 
на нивото на двигателните качества на учениците във всички етапи на обра-
зователната ни система.
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Дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ не е само средство за 

постигане на добра физическа форма и здраве, влиянието на спорта не се 
ограничава само с физическото развитие на човек, а е и един от най-добрите 
възпитателни методи, средство за нравствено, естетическо и интелектуално 
усъвършенстване на личността.

Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества 
на ученика да повиши физическата и психичната устойчивост на децата, да 
създаде трайни интереси и навици за занимание със спорт. Ето защоефек-
тивността на системата за физическо възпитание и спорт в училище в най-
голяма степен зависи от постоянното повишаване на компетенциите както на 
учителите по физическо възпитание, така и на цялата управленска структура. 
Това налага актуализиране на позициите на държавните и обществени орга-
ни и организации за формиране сред децата и младежта на ценности и ори-
ентации, за съзнателно, позитивно отношение към укрепване на собственото 
здраве и физическо усъвършенстване.

ИЗЛОЖЕНИЕ
Основна функция на учебния предмет физическо възпитание и спорт в 

първи клас е поставяне основите на двигателната култура като важно условие 
за личностното развитие на децата. Образователните цели на програмата са 
насочени към усъвършенстване на естествено приложните двигателни дейст-
вия и към овладяване на нови умения за изпълнение на строеви, общоразви-
ващи упражнения и игри. Това определя предимно практическия характер на 
обучението, но се овладяват елементарни терминологични понятия, поставят 
се основите на хармонично физическо и двигателно развитие.

Въвеждането на третия час по физическо възпитание и спорт в учеб-
ния план за учениците 1. –12. клас наложи разработване на концепция, която 
се основава на нормативната уредба, на съвременните идеи и е съобразена с 
нашите традиции и европейския опит. Всички модули се провеждат в извън 
седмичното разписание на часовете и в почивните и празничните дни.

Допълнителният трети час по физическо възпитание и спорт спомага 
да се работи за по-добро физическо развитие и хармонично изграждане на 
организма на подрастващите. Обогатява се и се усъвършенства двигателна-
та култура на учениците. Формира се интерес към спорта. Възможностите 
за вариативност на съдържанието и многообразието на формите позволя-
ват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ориентация на 
ученика, неговите интереси и потребности. Чрез добре организиране на сво-
бодното време подрастващите развиват способност за противодействие на 
съвременните предизвикателства, сред които са: оцеляване, агресия, нарко-
тици, болестите на века (затлъстяване, хиподинамия и др.).
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Модулното обучение се осъществява съгласно решение на Педагоги-

ческия съвет на училището, съгласно училищната и предоставената му об-
щинска и държавна спортно-материална база, традициите на училището, от-
читайки избора на учениците и квалификацията на учителите по физическо 
възпитание и спорт. Методиката за провеждане на модулите е съобразена с 
възрастта на учениците. Обучението по модули се организира в рамките на 
определения седмичен брой часове за професионална подготовка при спазва-
не изискванията за входно ниво за всеки модул.

Сериозен пропуск на системата за физическо възпитание в настоящия 
момент според нас е, че целият този комплекс от задачи е възложен един-
ствено и само на учителя, провеждащ занятията по физическо възпитание и 
спорт.

В настоящия доклад ще представим резултатите от проведена анкета с 
начални учители, провеждащи занятия по предмета„физическо възпитание 
и спорт“ (I-IV клас). В проучването участваха 16 учители от СОУ „Йоан Ек-
зарх Български“, гр. Шумен и ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Нови пазар. Анкетата 
беше проведена в началото на учебната 2015/2016 г. Целта, която си постави-
хме с това анкетно проучване, бе да разкрием качеството на подготовката и 
компетентността на човешките ресурси, осигуряващи функционирането на 
подсистемата за физическо възпитание и спорт в учебните заведения. Чрез 
получените отговори на учителите се опитахме да проверим доколко начал-
ните учители познават и спазват законовата и нормативната база, какво е тях-
ното отношение към Държавните образователни изисквания и стандарти и 
допълнителния час (модул) по предмета физическо възпитание и спорт, как 
преценяват своята квалификация, какво е тяхното мнение за Наредбата за 
оценяване на знанията на учениците и др. актуални проблеми на процеса на 
обучение по ФВС.

Резултатите от проведеното анкетно проучване сме представили в про-
центив таблица 1.

Веднага прави впечатление липсата на млади кадри в изследваната из-
вадка от начални учители. Няма нито един учител под 30 г, а тези между 30 и 
40 г. са едва 12%. Това според нас е един от проблемите на спортно-педагогиче-
ския процес по предмета физическо възпитание и спорт, особено в началния 
етап на основната образователна степен. В този етап, когато се поставят осно-
вите на интереса и отношението към всеки един предмет в училище, личният 
пример особено в часовете по физическо възпитание и спорт е много важен. 
Какъв пример дава учител, който изисква от учениците да изпълнят дадено 
упражнение, което той не може да демонстрира или да бъдат в спортен екип, 
а смият той е с официално облекло.
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Таблица 1. Резултати от анкетното проучване с начални учители водещи часове  

по ФВС

Отговори
Въпроси а б в г д

1. На каква възраст сте? До 30 г. – 
0%

30-40 г. – 
12%

40-50 г. – 
50%

50-60 г. – 
38% ––––

2. Как определяте здраво-
словното си състояние?

Отлично 
– 25%

Много 
добро – 
37,5%

Добро – 
37,5%

Сравни-
телно до-
бро – 0%

Про-
блемно 

– 0%

3. Спортувате ли? Да – 
12,5%

Не – 
12,5%

Понякога 
– 75% –––– ––––

4. Познавате ли норматив-
ните документи?

Много 
добре – 

62%

Добре – 
38% Не – 0% –––– ––––

5. Ръководите ли се по 
учебната програма? Да – 38% Не – 0%

Откло-
нявам се 
понякога 

– 62%

–––– ––––

6. Нуждаете ли се от по-
вишаване на квалифика-
цията?

Да – 50% Не – 25%
Не мога 

да преце-
ня – 25%

–––– ––––

7. Разработвате ли соб-
ствено поурочно раз-
пределение на учебното 
съдържание?

Да – 75% Не – 0%
Ползвам 
от колега 

– 25%
–––– ––––

8. Необходима ли е оценка 
по ФВ и спорт? Да – 50% Не – 25%

Не мога 
да преце-
ня – 25%

–––– ––––

9. Какво мислите за сис-
темата за оценяване на 
учениците по ФВС

Много 
добра – 

0%

Добра – 
50%

Задово-
лителна 

– 38%

Лоша – 
12% ––––

10. Необходимо ли е роди-
телите да бъдат информи-
рани за успеваемостта на 
техните деца по ФВС?

Да – 62% Не – 25%
Не мога 

да преце-
ня – 13%

–––– ––––

11. Съществува ли прием-
ственост между отделните 
степени в българското 
училище?

Да – 62% Не – 13%
Не мога 

да преце-
ня – 25%

–––– ––––

12. Какво мислите за 
модулното обучение по 
ФВС?

Много е 
важно – 

75%

Не е нуж-
но – 25%

Не мога 
да преце-
ня – 0%

–––– ––––
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13. Помещението, в което 
се провеждат часовете по 
ФВС, отговаря ли на кри-
териите за един физкулту-
рен салон?

Да – 62% Не – 38%
Не мога 

да преце-
ня – 0%

–––– ––––

14. Физкултурният салон 
достатъчен ли е според вас 
за всички ученици в учи-
лището?

Да – 62% Не – 38% –––– –––– ––––

15. Колко на брой физ-
културни салона имате в 
училище?

Един – 
62% Два – 38% Нямаме – 

0% –––– ––––

Резултатите от следващите два въпроса: „Как определяте здравослов-
ното си състояние?“ и „Спортувате ли“, са логични предвид факта, че 88% 
от изследваните начални учители са над 40 г. Когато само 12% – 2-ма от тях 
намират време редовно за спорт, е нормално едва 4-ма (25%) да определят 
здравословното си състояние като отлично.

Интересни отговори получихме на следващите два въпроса: „Познава-
те ли нормативните документи?“ и „Ръководите ли се по учебната програма?“. 
Въпреки че всички познават нормативните документи, свързани с предмета 
физическо възпитание и спорт (62% много добре, 38% добре), по-голямата 
част от анкетираните(62%) посочват, че се отклоняват от учебната програма, 
което според нас означава, че според тези учители настоящите учебни про-
грами по ФВС имат нужда от актуализиране.

Добро впечатление прави желанието на половината от анкетираните 
начални учителида повишат своята професионална квалификация, както 
и фактът, че 75% от тях разработват собствено поурочно разпределение на 
учебното съдържание по ФВС.

През последните години един от актуалните въпроси в педагогическата 
общност е „Трябва ли да бъде поставяна оценка в начална степен или не“. Ето 
защо попитахме анкетираните учители какво мислят по тази тема. Половина-
та от тях считат, че трябва да има оценка по ФВС в 1. –4. кл., а останалите се 
разделят на две – 25% смятат, че такава оценка не е необходима, а 25% не мо-
гат да преценят. Нито един от анкетираните не мисли, че сегашната система 
за оценяване на учениците е много добра. Половината от тях я оценяват като 
добра, за 38% тя е задоволителна, а според 12% от анкетираните системата за 
оценяване на учениците по ФВС в начален етап е лоша.

Безспорна е ролята на родителите при оформянето и укрепването на 
интереса и отношението на децата към спорта. 62% от анкетираните подкре-
пят това твърдение и посочват, че според тях е важно родителите да бъдат ин-
формирани за успеваемостта на техните деца по ФВС. Интересно е, че според 
25% това не е необходимо, което можем да си обясним евентуално с тяхното 
пренебрежително отношение към предмета физическо възпитание и спорт 
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и с факта, че за тях той не е толкова важен, колкото останалите предмети в 
началния етап.

Важно условие при изготвянето на нормативните документи в българ-
ската образователна система е те да осигуряват приемственост в процеса на 
обучение между отделните етапи и степени в нея. Дали това е така на практи-
ка, попитахме 16-те анкетирани начални учители. Според 62% от тях такава 
приемственост съществува, но за 13% на практика между отделните степени 
няма приемственост.

Последната съществена промяна свързана, с обучението по ФВС в бъл-
гарската образователна система, бе въвеждането на модулното обучение в до-
пълнителния, третия час. Какво мислят анкетираните учители за него, става 
ясно от техните отговори на 12 въпрос. Според 75% от тях тези занятия са 
много важно за успешното провеждане на обучението по ФВС. Но за 25% от 
анкетираните учители тези часове са ненужни. Останалите 25% са посочили 
отговор „Не мога да преценя“.

По данни на МОН от 2008 г., в 650 общински и в 20 държавни училища 
няма физкултурни салони. В 500 училища физкултурните салони не могат 
да задоволят потребностите за провеждане на редовните часове по физиче-
ско възпитание и спорт. В лошо състояние са 854 училищни закрити спортни 
обекта (физкултурни салони и спортни зали), както и 2445 открити спорт-
ни обекти/спортни площадки и игрища. Каква е материалната база в техните 
училища, достатъчна ли е и отговаря ли на всички критерии за безопасно и 
пълноценно провеждане на процеса на обучение по ФВС, проучихме с по-
следните три въпроса от анкетната карта.

62% от началните учители работят в училище с един физкултурен са-
лон, а останалите 38% посочват, че в тяхното училище разполагат с два спорт-
ни салона. Същото е и разпределението на отговорите на анкетираните на въ-
проса „Физкултурният салон достатъчен ли е според вас за всички ученици в 
училището“. 62% посочватотговор да, а за 38% от началните учители матери-
алната база не е достатъчна да осигури нормален процес на обучение по ФВС.

Същият процент се запазва и при отговора на въпроса „Помещението, 
в което се провеждат часовете по ФВС, отговаря ли на критериите за един 
физкултурен салон?“, където отново 62% отговарят с да, а 38% с не.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на получените отговори от проведената анкета с начални учи-

тели разкри няколко основни проблема. На първо място се откроява нуждата 
от привличане на млади педагогически кадри в началния етап на основната 
образователна степен. Този проблем важи като цяло за учителската профе-
сия, където в близките години се очаква висок процент на пенсиониране на 
педагогически кадри.

Следващият проблем, който анализът на анкетното проучване разкри, 
е нуждата от промяна и актуализация на учебните програми и системата за 
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оценяване по ФВС. До това заключение очевидно са достигнали и експертите 
от МОН, защото от 2015/2016 уч. г. започна поетапното въвеждане на новите 
учебни програми за различните класове, във връзка с влизането в сила от 
01.08.2016 г. на новия закон за предучилищното и училищното образование.

Друг основен проблем според нас е реализацията на модулното обуче-
ние по ФВС в началния етап. Според нас тези часове са особено необходими, 
но те ще бъдат пълноценни и ефективни само ако се реализират на базата на 
предпочитанията и интересите на учениците и се провеждат от учители спе-
циалисти по физическо възпитание и спорт.

References
1.  RIO na MON – Shumen., Ukazania i rabotna dokumentatshia za treti dopalnitel-

en chas po FViS, (Guidelines and working documentation for an extra hour FE) 
Shumen., 2004.

2.  Natshionalna programa „Modernizatshia na materialnata baza v uchilishte“ 
(National program „Modernization of facilities at school“): https://www.google.
bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0a-
hUKEwjrvLbbzIbMAhXua5oKHf4qCUsQFggzMAQ&url=http%3A%2F%2F-
www. mon. bg%2F%3Fh%3DdownloadFile%26fileId%3D4201&usg=AFQjC-
NETzIjNd24EIYV2JYfh8PNci4Jn1A&sig2=n7utrpHQTpNoxAHYf6nIrg.

3.  Zakon za preduchilishtnoto I uchilishtnoto obrazovanie (Law on pre-school and school 
education): http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877.

Проучване на мнението на начални учители за спортно-педагогическия процес ...



406

ФОРМИРАНЕ НА УПРАВЛЕНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ 
НА СТУДЕНТИТЕ БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА  

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО ДИРИЖИРАНЕ

Юлияна Г. Панова

FORMATION OF MANAGERIAL COMPETENCE OF 
STUDENTS FUTURE MUSIC TEACHERS IN THE COURSE 

OF THEIR TRAINING IN CONDUCTING

Youliana G. Panova

ABSTRACT: The report presents a new aspect of contemporary views on conducting 
and conducting business. It focuses on the discovery of regularities and specificity of the 
links between governance and conducting competency in the process of realization of 
the musical work, management approaches and principles that they specify, and mental 
and actually running musical processes that they provide.

KEYWORDS: conducting training, management, conducting, competence.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  

на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

В съвременния етап от развитието на педагогическото образование 
търсенето на нови подходи в различните направления – разработване и мо-
дернизиране на съдържанието, съвременни технологии на обучение, форми 
на организация на дейността на субекта на образователния процес и оценки-
те на неговите резултати, е насочено към изграждане на педагози от нов тип, 
способни да решават съвременните и значими педагогически проблеми.

В този смисъл разкриването на закономерностите и спецификата на 
връзките между управленската и диригентската компетентост в процеса на 
реализация на музикалното произведение, управленските подходи и принци-
пи, които те конкретизират, както и психическите и реално протичащи музи-
кални процеси, които те осигуряват, са нов аспект в съвременните виждания 
за дирижирането и диригентската дейност. Същевременно в анализираната 
литература ясно се очертава и необходимостта от готовност на учителите по 
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музика за организиране и провеждане на музикално-изпълнителски дейнос-
ти, пряко свързани със знания и умения за управление на човешкия потен-
циал и неговото развитие, което от своя страна налага необходимостта от 
формиране на лидерски качества и управленска компетентност у студентите 
бъдещи учители по музика [5].

Предвид това, че изпълнението на музиканото произведение е процес, 
характеризиращ се с етапност на дейностите, при които елементи от един 
етап присъстват в работата на друг, както и съществуващата вариатност и 
сложна зависимост от множество условия е съществено да се има предвид, 
че организацията на процеса на музикалното изпълнение при индивидуал-
ното и колективното (ансамбловото) изпълнителство е различна от гледна 
точка на управлението му. При индивидуалните изпълнители това управле-
ние касае преди всичко самоуправлението на самия изпълнител, докато при 
анасамбловото изпълнение присъствието на ръководител на музикалното 
изпълнение изисква освен самоуправление на изпълнителите и управление 
на изпълнителския процес от страна на ръководителя. В този смисъл ръково-
дителят (диригент или учител по музика) трябва да има изградена ясна кон-
цепция не само за музиклното произведение и неговата реализация, но и за 
това как да управлява ефективно този процес.

Пряката връзка на социологическите позиции на учителя по музи-
ка като медиатор на различните музикални пространства със социалната и 
музикално-техническата същност на диригентските дейности, както и син-
тезиращия характер на дирижирането като музикално-изпълнителска дей-
ност, поставя необходимостта от формирането на определен вид управленска 
компетентност у бъдещите учители по музика, изградена на основата на 
професионално придобити знания, умения и компетентности, интегриращи 
различни действия с музикално-изпълнителски, психолого-педагогически, 
организационно-управленчески характер.

Управленската функция на диригента, както и на бъдещите учители по 
музика в процеса на изпълнение на музикалното произведение се свързва с 
проявяването на управленски качества, отличаващи се с определена специ-
фика в отделните етапи на процеса, а способността им за продуктивното ѝ 
осъществяване е важен компонент на професионалния им потенциал като 
ръководители.

Изучавайки дирижирането в аспект на неговата управленска функция 
студентите бъдещи учители по музика придобиват компетентност за ефек-
тивно реализиране на дейности и действия, свързани с музикално-изпълни-
телския процес, които се разкриват от гледна точка на същността на упра-
влението като процес на: 

– въздействие, ориентиран към поддържане устойчивостта и посто-
янството на системата (изпълнителски състав – музикално произве-
дение), нейната мобилност, динамичност, развитие; 
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– взаимодействие като координиране на дейностите между диригент 

и изпълнители за постигане целите, свързани с реалното обективи-
зиране замисъла на музикалното произведение [4].

Тъй като дирижирането е постоянен и неразривен процес на въздейст-
вие и взаимодействие на ръководителя с музикалния колектив, в този смисъл 
то дава големи възможности за интеграция както на музикално-изпълнител-
ско, така и на управленско ниво. Ето защо чрез овладяването на диригентска-
та техника и дейности студентите придобиват знания и умения относно: 

• същността на музикално-изпълнителския процес; 
• неговата организационната структура; 
• вътрешно-дейностните механизми; 
• закономерностите на неговото формиране.
Засилването на тенденциите за търсене на иновации, осигуряване на 

все по-голяма ефективност и качество в работата на учителите по музика, 
както и все по-високите критерии и изисквания в областта на музикалното 
изпълнителство наложи извеждането на концепция за интергриран модел за 
формиране на управленска компетентност на бъдещите учители по музика 
за управление на музикално-изпълнителския процес. Основанията за това са 
свързани по-конкретно с: 

• възприемане визията на Европейския съюз, която разглежда разви-
тието, основано на компетентност, като средство за постигане на 
конкурентно предимство; 

• съвременни изисквания към професионалната подготовката на 
учителите (в частност учителите по музика) за постигане на про-
мяна в подходите, в дейността и в стила на мислене; 

• формиране на нова организационна култура и управленска компе-
тентност у бъдещите учители по музика, свързани с: 
✓ планиране, инициатива, мониторинг и еволюция на собствени-

те когнитивни процеси и бързо адаптиране към променящите се 
професионални условия; 

✓ самостоятелност в организиране на музикално-педагогическата 
дейност за решаване на определени образователни задачи: 
– опит и знание за различните трудности на задачите; 
– знание относно учене и решаване на проблемите; 
– умение за ефикасно използване на когнитивните пособия и ин-

струменти.
✓ проектиране на походящи действия за оптимални педагогически 

решения в дадени музикално-образователни и музикално-изпъл-
нителски ситуации.

Разработването и апробирането на концепция за интегриран модел за 
формиране на управленска компетентност в областта на музикалното изпъл-
нителство, отговарящ на спецификата на дирижирането като управленски 
процес, дава възможност за: 
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• утвърждаване на научно-обоснованото разбиране за дирижирането 

като упрвленски процес и неговото място и значимост в подготовка-
та на бъдещите учители по музика на базата на теоретико-методоло-
гичния анализ на концепцииите в съвременната литература; 

• определяне етапите и ефективните условия за овладяването на ди-
рижирането като управление на пътищата, средствата и различните 
форми на музикално-изпълнителския процес при разработването на 
художествен репертоар; 

Прилагането на интегрирания модел на управленска компетентност за 
управление на музикално-изпълнителския процес при обучението на студен-
тите бъдещи учители по музика по дирижиране осигуриява: 

– създаване на оптимални условия за изява на субектната активност на 
студента в изпълнителската дейност, свързана с неговото формиране 
и развитие като ръководител на музикално-изпълнителски процес; 

– насочване на обучението по дирижиране към формиране у студенти-
те на такъв тип готовност, която осигуравя експресивно поведение и 
комуникативност, развитие на лидерски качества, диалог в бъдещата 
професионална дейност на студентите; 

– оптимизиране на подготовката и постигане на висока степен на про-
фесионализация на новата генерация учители по музика в условията 
на динамични промени и конкурентна среда; 

– определяне насоките за развитие и стимулиране на човешкия потен-
циал за постигане на високо качество на музикално-педагогическите 
дейности като основен приоритет и незаменим компонент на съвре-
менния образователен процес.

Компетентността на студентите бъдещи учители по музика за упра-
вление на музикално-изпълнителския процес се основава на: 

– разбирането на музикално-изпълнителския процес едновременно и 
като процес и като резултат; 

– характеристиката на музикално-изпълнителския процес като раз-
гръщащ се в определено физическо време единен процес на органи-
зация и управление на ограничена във времето дейност, осъществена 
в „скоростен режим“, изискваща интрогенно поведение (обусловено 
от вътрешни подбуди – искам, мога) и често екстрогенно поведение 
(детерминирано от външни фактори, принудителни – трябва)[1].

Управленската компетентност формира у студентите: 
• концептуални умения – да виждат цялата организация на изпълни-

телския състав и музикалноизпълнителския процес, като определят, 
разпределят, координират, контролират целите, интересите и ресур-
сите; 

• диагностични и прогностични умения – за предвиждане на силата и 
посоката на влияние на вътрешните и външните фактори от макро- и 
микросредата; 
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• умение за работа с хора – подбиране, мотивиране и контролиране на 

отделнния изпълнител и цялата група; 
• технически умения – специфични знания и умения свързани с опре-

делени диригентски и изпълнителски дейности, действия, задачи[2].
За да осъществят планиран и целенасочен музикално-изпълнителски 

процес студентите трябва да могат: 
• да предвиждат вероятните последствия от приложението на всеки 

подход метод или методика; 
• правилно да интерпретират ситуацията, т. е. да разпознават факто-

рите, които довеждат до определено състояние да преценяват кои 
фактори са стратегически важни да разпознават симптомите на съ-
ответното състояние; 

• да прилагат онези методи и подходи, които гарантират най-малък от-
рицателен ефект в конкретна ситуация.

Това се осигурява от компетенции свързани с основно четири равнища 
на управление на музикално-изпълнителския процес, а именно: 

– функционално-структурно равнище на управление; 
– процесуално равнище на управление; 
– ситуационно равнище на управление; 
– информационно-комуникативно равнище на управление.
Въз основа на установена и емпирично доказана процедура за измерва-

не на диригентските компетенции в процеса на обучението на студентите по 
дирижиране е определена характеристиката на управленската компетентост 
в областта на музикалното изпълнителство на бъдещите учители, както и съ-
ответните ѝ компетенции, критерии и показатели за установяване степента 
на нейното развитие [3]: 

1. Компетенция за разработване и постановка на цели и задачи на му-
зикално-изпълнителския процес и определяне на пътищата и средствата за 
реализирането им.

2. Компетенция за управление на изпълнителските процеси и оптимал-
но организиране на дейностите.

3. Компетенция за ориентиране в ситуацията и решаване на проблем. 
Контрол и регулиране на резултатите от музикално-изпълнителския процес.

4. Информационно–комуникативна компетенция.
Изследването показва, че за да бъде воден музикално-изпълнителски-

ят процес в определена посока по начин, гарантиращ определено ниво на 
музикалното изпълнение, на студентите като ръководители трябва ясно да 
разбират: 

– изпълнението на музикалното произведение като сложен и необра-
тим процес, разгръщащ се във времето, който има противоречив, ва-
риативен и непостоянен характер; 

– общата стратегия на този процес, като „свръхзадача“ за включване 
на изпълнителите в самостоятелна дейност и поставянето им в пози-
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цията на субект на тази дейност по такъв начин, че те да стигнат до 
откритие, т. е. да откритият „за себе си“; 

– управленската компетентност като необходимо условие и гаранция 
за успешно и максимално постигане на творческите търсения и виж-
дания при реаризацията на музикалното произведение.

Резултатите от изследването и наблюдението на студентите в процеса 
на формиране на управленската им компетентост показват, че при управле-
нието на музикално-изпълнителския процес всички компетенции не се про-
явяват отделно и сами за себе си, а непрекъснато си взаимодействат и обусла-
вят. Именно сложността на връзките между управленските компетенции и 
управленските функции на ръководителя прави управлението на музикално-
изпълнителския процес изключително вариативно и непостоянно. Това обяс-
нява и малкия процент на студентите постигнали високо ниво на резултатите 
по всички показатели. Ако студентът има дори и само по един от показатели-
те ниско ниво на овладяност, то това неминуемо води до стресове и сривове 
в различна степен при провеждането на процеса, което пък се отразява на 
ефективността на работата му.

Студентите, които имат изградена готовност за: 
– планиране и създаване условия за стартиране на музикалното из-

пълнение; 
– организиране на изпълнителските процеси, дейности и действия; 
– използване на музикално-изпълнтелските и техническите ресурси и 

осъществяване на промените; 
– упражняване на контрол и вземане на правилни решения; 
– информационно-комуникативно въздействие и взаимодействие
Успешно се реализират като ръководители на музикално-изпълнител-

ски процес. Това им позволява да управляват самостоятелно и убедително 
качествените характеристики на хоровата звучност и диригентския жест, вза-
имовръзките между усещанията на различните модалности, емоционалното 
състояние и активността на изпълнителите.

Изследването и проучването на научната литература, личните наблю-
дения и натрупан опит показват, че знанията, музикално-изпълнителските 
способности и компетенциите в областта на дирижирането и изпълнител-
ските дейности не са достатъчна гаранция процесът на реализиране на му-
зикалното произведение да бъде ефективен и високо резултатен. Липсата на 
управленската компетентност и знания относно проблемите и техниките на 
управление на промяната у студентите бъдещи учители по музика води до 
тяхното неубедително поведение, хаотичност и непоследователност в орга-
низирането и провеждането на музикално-изпълнителския процес.

Формиране на управленска компетентност на студентите бъдещи учители ...



412

Refferences
1.  Anastasia–Vukova A. – Muzikalna psihologiya, Universitetsko izdatelstvo „Ep. 

Konstantin Preslavski“, Shoumen, 2014.
2.  Malamin-Siriyski М., Ivanova-Vardziyska Е. – Integriran model za monitoring na 

kachestvoto v socialnitr uslugi, Fondatziya „De Pasarel Bulgaria“, Sofiya, 2014.
3.  Panova Y. (2014) – „Pedagogical problems of training „conducting by clavier“ of 

the students in „Pedagogi of music“, Dissertation, Shumen University.
4.  Stoineshka R. – Psihologiya na upravlenreto, Varna, 2008. 
5.  Adair, J. – How to Grow Leaders: The Seven Key Principles of Effective Leadership 

Development, The John Adair Leadership Library, EAN: 9780749454807, 2009.

Юлияна Г. Панова


