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КЪМ ПРОБЛЕМА ЗА КЛАСИФИКАЦИЯТА НА ИЗКУСТВАТА
Благомир К. Папазов

CONCERNING THE PROBLEM OF ARTS CLASSIFICATION
Blagomir K. Papazov

ABSTRACT: Art works have their way of manifestation along with a formidable variety and
wealth of expression. This is common not only for the different types of art, according to the numerous classifications, but could be expressed in each piece of art. Modern achievements of „visions“,
computer systems and achievements of human thought as a whole do not change the essence of art
but expand quite significantly the parameters of its variety, influence and effect.
KEYWORDS: art, classification, visions, types of art.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–287/15.03.2012 г.

Произведенията на изкуството съдържат свой изказ и заедно с това проявяват завидно многообразие и богатство на собствените си изяви. Това е присъщо не само за различните видове изкуства според многобройните класификации, но може да се проявява във всяка една конкретна творба.
Една от най-често използваните систематизации в сферата на изкуствата
е делението по вид, род и жанр. В многобройните теории и естетически постановки, освен подредбата вид, род и жанр, най-често срещаните класификации
са: традиционни и нетрадиционни; едноелементни (моноизкуства) и многоелементни (синтетични); пространствени, времеви и пространствено-времеви, които се разглеждат в текста поотделно.
Понятието „вид“ изкуство е едно от сравнително често разпространените деления, обхващащи най-общите и съществени белези и черти на художественото присъствие и начин на въздействие на определен кръг от творби.
Основният въпрос, свързан с автентичността на определен вид произведение
на изкуството, се отнася почти винаги с отъждествяването на неговата идентичност. Идентичността на произведението е обвързана и произтича от неговите свойства, които са основополагащи за системата към която принадлежи
самото то. Критериите за идентичност и автентичност на произведението на
изкуството не могат да не засягат естетическите му дадености, смисловото или
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форменото съдържание, както и естеството и начина на неговото създаване.
По своята същност произведението от определен вид изкуство е уникално,
съществува „само тук и сега“. В този смисъл възпроизводимостта може да го
лиши от неговата оригиналност и уникалност. За някои изкуства обаче, като
например тиражираната графика, киното, звукозапис, мултимедия и др., същества възможност „уникалността“ на вида изкуство да се пресъздава многократно, без това да накърни неговата художествена стойност и автентичност.
Всеки един обособен вид изкуство съдържа характерни начини на изяви,
които предопределят особените му преимущества пред останалите. Наличните и едновременно с това специфични изразни средства и начини на въздействие формират неговата уникалност.
Понятието „род“ в изкуствознанието се употребява в особено значение.
Родовете са вътрешни подразделения на вида, в които силно се проявява неговото взаимодействие с другите видове изкуства. Определението род в даден
вид изкуството е онова, което ни позволява да отличим или да идентифицираме определен характерен негов подвид. В изобразителните изкуства например
може да се говори за кавалетен и декоративен род (освен жанр) в живописта,
графиката и скулптурата. По същия признак това се отнася и за изкуствата на
театъра и киното, където своеобразни техни родове са сценографията, костюма, музикалното оформление. Използването им е най-присъщо за словесните
изкуства, в които съществуват три основни литературни рода – епос, лирика и
драма. Определянето им в естетиката е свързано с различни показатели – според способността на подражанието (Аристотел), в зависимост от типа на съдържанието им (Ф. Шилер и Ф. Шелинг), според категорията на гносеологията
им (Г. Хегел) и др. Освен най-честото им причисляване към литературните родове, определенията за епическо, лирическо и драматическо могат да намират
своеобразни прояви и в някои други видове изкуства (музика, изобразителни
изкуства и др.).
Жанрът (от лат. genus – произход) e понятие, характеризиращо дадена
област, съвкупност или тематично направление на отделните видове изкуства.
Независимо, че по подобие на делението „род“ жанрът е смятан за същностно
литературно определение, въпросът за жанровото разнообразие съвсем не се
препокрива само с понятийната система на словесните изкуства. Прилагането
и възприемането на жанровите определения мобилизират когнитивни категории и процеси в областите и на останалите изкуства (изобразителни изкуства,
музика, кино и др.), което дава основание за многозначното му приложение в
изкуствознанието и теорията на изкуствата.
В историята на изкуствознанието предопределянето на жанровото разнообразие дълго време е било пренебрегвано. Тяхното делене се е свеждало
основно до т. нар. „големи“ и „малки“ жанрове. Първият вид се предопределя
основно от насоките на класическата поетика (напр. алегорична, митологична,
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историческа живопис). За „малки“ жанрове до средата на XVIII век се считат
предимно натюрмортът, пейзажът и портретът. Разширеното приложение на
понятието в несловесните изкуства, съчетаващи формални и тематични характеристики (изобразителни изкуства, музика, хореография, кино), позволява използването на аналитичния модел при тяхното определяне и наименование. Във всеки самостоятелен вид изкуство участието на жанровата система
има свои характерни значения и специфични предназначения.
Терминът „жанр“ може да обозначава по-следващите деления на понятията „вид“ и „род“ в изкуството (като напр. живопис – портет, пейзаж) или
определена област (игрален филм – екшън, трилър).
Особено голямо разнообразие терминът „жанр“ намира в изобразителните изкуства и конкретно в живописта и графиката, например: портрет, фигурална композиция, пейзаж, натюрморт, интериор и др.
Преобладаваща част от произведенията на изкуствата имат обективнореална пространствена изява на съществуване. Установяването им в пространството се осъществява по два начина: в реалната и илюзорната двуизмерна плоскост на определено пространство (живопис, графика, кино, телевизия, видеоарт и др.) и в триизмерното (обемно) пространство (архитектура,
скулптура, художествени инсталации и др.). Според това свое качество една
голяма група изкуства могат да се класифицират като пространствени. Но веднага трябва да се отбележи, че в своето съдържание изкуствата имат силата да
притежават специфичен тип вътрешно-пространствени отношения на своята
образност, които спомагат за изграждане и изразяване на художествено-естетическите послания на творците, независимо че не се установяват реално в
пространството.
Пространствените изкуства се отличават от останалите по това, че имат
свое материално битие, което, съчетано с начина на установяването си, оказва
особено влияние чрез пластичната си художествено-изразителна визия върху
възприемащия. Съществена черта на пространствените изкуства е визуалночувствената им образност и осезаемост при възприемането им. В най-широк
смисъл понятието пространствени изкуства се препокрива с термина пластични изкуства. Едновременно с това, съобразно „пластичността“ на самото
понятие пластичност, пластичните изкуства включват в себе си пойетически
и поведенчески норми, които не предполагат никакъв материален субстрат,
поне в първичния смисъл, нито каквато и да е същинска материалност (видео инсталации, дигитални изкуства). Що се отнася да понятието „пластично“, то може да излезне извън строгото очертание на пластичните изкуства,
защото терминът може да се използва в други области на познанието (физика,
геология, медицина и пр.). Идеята за пластичност може да се приложи към
поезията, литературата, музиката и танцовите изкуства. В самите пластични
изкуства значението на понятието непрекъснато се разширява и става все по-
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абстрактно, дотолкова че визуалното му възприемане е изтласкано на почти
втори план. В този смисъл понятието „пластичност“ е само по себе си пластично, разтегливо и променливо, понеже то изразява едновременно езика на
формите потенциално и действено, приемайки всевъзможни крайни форми,
които представя във различни вариации. Изразявайки едновременно формите в тяхното настояще и развитие, пластичният процес изисква наличие на
мисловна дейност, която на свой ред предполага материализиране, за да бъде
този процес визуализиран и оценен. Дори нематериалното пластично естетство на мултимедийните и дигиталните изкуства, за да се реализира, изисква
да съществува върху екран или друга среда. В самото понятие пластичност е
неговата сила или слабост, защото то има толкова гъвкаво и сложно разбиране, че е способно да се измъкне и от най-категоричните отхвърляния. Съвременният френски изкуствовед Доминик Шато споделя: „Може да изглеждат
овехтели названията пластично и пластични изкуства (несъмнено погрешно
впечатление), но пластичността има (концептуални) средства да се съпротивлява. Най-пластичното в изкуството...е самото изкуство, като пойетика и
като проект.“
Съществува принципна разлика между обемно-пространствените изкуства, имащи изобразителен характер, и тези, които се развиват във времето. Времевите изкуства също си служат с художествени образи, но тяхното
въздействие протича в рамките на определена част от време. Същността на
времевите изкуства се основава на условията, които се предлагат за „материализирането“ на „дематериализацията“, чрез реактивиране на емоциите и чувствата. Почти всичките времеви изкуства са концептуални, защото при тях се
забелязва подчертан превес на участието на идеята и езика над пластичната
форма. Всяка една система на времевите изкуства изисква усещанията на реципиента да се пренастроят (очите да „видят“ невидимото). Централен проблем на времевите изкуства е как и по какъв начин действително притежават
естетически свойства (оценъчни, афективни и пр.) или свеждат само до физико-феноменалните си свойства (само до звуковата си структура, семантиката,
словото или визуалното си явление). При тези изкуства се вплитат, освен естетически, редица други проблеми като онтологични, семиотични, интуитивни,
интерактивни, интерартистични и др. Най-характерни представители на тази
група изкуства са музиката, художествената литература, отделни видове визуални и мултимедийни изкуства.
Някои изкуства като театър, балет, кино, пантомима, естрада и други,
съдържащи пространствено-пластични елементи, се реализират за определено време, оказвайки по своеобразен начин емоционално-естетическото и художественото си влияние. Изкуства, развиващи се във времето и заемащи в
процесите на реализацията и въздействието си определено пространство, се
наричат пространствено-времеви. Освен че в повечето си изяви могат да се
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наричат и синтетични, тази група изкуства се характеризира най-вече с единодействието или с интегралния облик на художествено-изразните си елементи
(визуални, музикални, словесни и пр.), предварително предопределени от автора, а в някои случаи и от творчески колектив.
В теорията на изкуствата друга често използвана в практиката класификация на изкуствата ги разделя на две големи обособени групи – моноизкуства
и синтетични изкуства.
Моноизкуствата са известни още и като едноелементни изкуства, но, разглеждани в кръга на тази класификация, те в никакъв случай не отстъпват на
останалите видове по възможности за художествен изказ. Тази специфична
закономерност на моноизкуствата е характерна за онези произведения на изкуствата, независимо от техния вид или принадлежност към обособена по определени белези група, които използват основно конкретно изразно средство.
Характерен представител на едноелементните изкуства е литературата, където
единствено чрез въздействието на израза на словото, се заключава нейното
художествено повествование.
Синтетичните изкуства съчетават органично единството и преднамереното взаимодействие на няколко отделни вида изкуства в рамките на едно
художествено произведение. Например сценичните изкуства обединяват художествени изразни средства посредством целенасочените усилия на колектив от творци, реализиращи се в отделни области (драматургия, режисура,
актьорско майсторство, сценография, музикално оформление и пр.). Синтетичната същност на художествените изяви на тази обособена група изкуства
се осъществява чрез характерната склонност на участващите отделни видове
изкуства към обединяване на художествените им изразни начини за въздействие.
През ХХ век все още някои застъпници на модернизма продължават да
защитават идеята за автономията и чистотата на изкуствата. Други теоретици
и естети подкрепят идеята за „взривяване“ на границите между изкуствата.
В съвременното изкуство комбинациите, трансгресиите и обединяванията на
изразните средства увеличава разминаването на границите между изкуствата
и ражда нови, понякога необикновени произведения. Диалогът, който се установява между различните изкуства, спомага за преосмислянето на понятията
„изкуство“ и „произведение на изкуството“.
Осъществяването на подчертаното стилово единство, продиктувано от
общия идеен замисъл посредством съгласуваното участие на два и повече
вида изкуства, се нарича „синтез на изкуствата“. Терминът „синтез на изкуството“ не е напълно еднозначен с понятието „синтетични изкуства“. Например неговото използване е най-често обвързано при случаите на „съчетаване“ на художествената изразителност (и по-конкретно на художествените
изразни средства) на изобразителните изкуства с тези на архитектурата, къ-
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дето пространствено-обемният изказ се допълва чрез монументално-декоративното въздействие на стъклописта, мозайката, релефната скулптура и пр.
Съподчинеността между отделни видове изкуства може да реализира т. нар.
„декоративна функция на изкуството“, която се среща най-често в архитектурата. Според немския скулптор и теоретик Лудвиг Енгелхард „декоративната
функция на изкуството означава единствено, че изкуството поема подчинена
роля, че то се включва в един по-голям образ, в един организъм от форми,
на който е подчинен, за да го... облагороди и повиши неговото въздействие“.
Всяко едно участващо изкуство, внасяйки присъщите си изразни дадености,
създава определени предпоставки за открояване на изразните стойности и на
останалите изкуства. В този смисъл синтезът на изкуствата не е само сборен
конгломерат от съучастия на отделни изкуства, а е целенасочено постигнат
синтез на художествена изява.
В исторически план синтезът на изкуствата има много дълбоки корени. Още
в древните изкуства съществува т. нар. „синкретизъм“ като тяхна особена форма
(напр. когато в древността музиката, пеенето, поезията и танца се възприемат
като едно цяло в изпълнението на ритуали и др.) Други познати форми на синтез
на изкуството, които са се развили са: „съподчинението“ (когато един вид изкуство доминира над сътрудничеството си с други, напр. архитектура – скулптура,
мозайка, стенопис); „наслагване“ (взаимодействие между различни материали в
колажа); „симбиоза“ (при изкуството на естрадата участват литература, музика,
балет, театър и др.); „отнемане“ (когато напр. операта или балета са създадени по
произведение на литературата, реално последната се явява основа, но не участва
пряко); „концентрация“ (изкуството на киното, обхваща в себе си редица други изкуства, но това не му пречи да има своя собствена природа): „транслация“
(напр. изкуството на фотографията може да предаде художествени резултати от
други изкуства).
Американският естет и изкуствовед Кендал Уолтън (професор по изобразително изкуство и дизайн – Университет Мичиган) през 1970 г. въвежда термина
„категории на изкуството“. Те са основани на родовите връзки на произведенията
на изкуствата, които макар и не винаги се долавят осезателно, влияят на тяхното идентифициране и могат да насочват естетическите съждения. Уолтън установява, че художествената творба изглежда притежава определени естетически
свойства въз основа на липсата от възприемане на някои нейни неестетически
свойства. Начинът, по който ги възприемаме, се предопределя от художествените
категории, към които причисляваме въпросната творба. Например определено
съчетание от цветове и форми се възприема различно в зависимост от това дали
живописната творба спада към едно или друго художествено направление в този
вид изкуство (напр. дали е към имресионизма или кубизма). Категориите на изкуството включват жанра, стила, формата и вида на художественото произведение (наричано от Уолтън „вид на използвания носител“).

Към проблема за класификацията на изкуствата 19

Според К. Уолтън дадено произведение може да се причисли към категориите на картините – импресионистичните картини, кубистичните картини, реалистичните картини; на музиката – симфониите, рок музиката, хард рок музиката; на
филмите – екшън филмите, филмите на ужаса, трилъра и т. н. По-същественото в
тази теория е, че едно и също произведение на изкуството може да се причислява
към няколко категории. Освен това в зависимост от категорията, в която възприемаме някои определени характеристики на произведенията, те могат да бъдат
„стандартни“, „изменяеми“ или „контрастандартни“ спрямо същата категория.
Например характеристиката, която е контрастандартна спрямо категорията „реалистична живопис“, не може да се смята за недостатък, когато се оценява естетическата стойност на сюрреалистичната картина. В заключение можем да обобщим, че категориите на изкуството не трябва да се разбират като обикновени
исторически установени етикети, а имат качеството да образуват онзи подходящ
културен фон, който придава на естетическия опит много по- широки и по-пълноценни възможности за съучастие в опитите ни да разграничаваме отделните
видове произведения на изкуството.
В последните си публикации френският изкуствовед и естет Сандрин Дарсел счита, че общото ни понятие за единната същност (иманентност) на художествените произведения има предимството и може да отчита различията помежду им, като същевременно да предлага единна концепция за тях. Спецификата в многообразните начини на съществуване на произведенията на изкуството
се характеризира от начините и формите на тяхното създаване и произтичащите
от тях възможности за рецепция, от предпоставките за съществуване на различни места по едно и също време, от възможностите за тяхното репродуциране, от
начините на тяхното възприемане (когато се изискват предварително специфични познания и способности) и т. н.
Характерна черта на отделните видове изкуства е, че голяма част от тях имат
предимството взаимно да си въздействат и обогатяват, което не пречи на възможностите за разграничаването им. Взаимодействието на един вид изкуство с
друг намира качествен израз когато тяхното съприкосновение разширява диапазона на художествено-образния им език.
Изкуството като форма за представяне на художествени образи е характерно с непрестанния си стремеж за търсене на нови и нестандартни видове, начини и форми на изяви, на съответни средства за въздействия. Съвременните постижения на „визиите“, компютърните системи, използването на
лазерната техника и въобще постиженията на човешката мисъл не променят
същността на изкуството, но разширяват твърде значително параметрите на
неговото многообразие, влияние и въздействие.
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ABSTRACT: „The main purpose of the degree in Goldsmiths College of Art, London is to teach
you how to make art and to evaluate different critical approaches to your own practice, through integrated Studio Practice and Critical Studies courses. The programme aims to support your development and creativity and to help you acquire independent learning skills. This approach requires you
to be committed, to thrive on constructive criticism exchanged between staff and students, and to
participate in discussing your own work and that of others.“
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Константин Преславски“ по проект № РД–05–296/15.03.2012 г.

„Основната цел на бакалавърската степен в Колежа по изкуство
Голдсмит е да ви научи как да правите изкуство и да давате оценка на собствената си работа чрез различни критически подходи, включвайки практически курсове в ателие и критически дебати. Програмата цели да подкрепи
вашето творческо развитие и да ви помогне за самостоятелно израстване.
Този подход е необходим, за да се гради конструктивна критика, обмен между преподаватели и студенти, както и участие в обсъждане на собствените
творби и тези на другите“.
Това е информация, която всеки може да прочете в сайта на Голдсмит
Университет.
Майкъл Крейг-Мартин е един от най-значимите преподаватели в Колежа
по изкуство Голдсмит. Той е роден в Дъблин през 1941 г., изучава изобразително изкуство в Йейлския университет в Съединените щати през 1960, където е
бил повлиян от концептуалните подходи към рисуването и изкуството като
цяло. В средата на 1960 се връща в Европа и става една от ключовите фигури
в първото поколение на британските концептуални художници. Той е профе-
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сор в Голдсмит от 1974–1988 и 1994–2000, където оказва мощно влияние върху
развиващите се британски художници. В неговите курсове той насърчава студентите си да използват нови изразни средства, като премахва традиционните
граници между конвенционалната живопис, скулптура и медии, създавайки
нова образователна програма. Крейг-Мартин в свое интервю споделя: „Моята
представа за преподаване е да се помогне на всеки студент да намери нещо в
себе си, нещо, в което е добър и от което наистина се интересува, за да изгради своята работа. Голяма част от преподаването на изкуство пречи на хората
да намерят това“. В края на 1980-те той става известен като „кръстникът на
Britart“ и „баща на движението YBAs“ заради това, че насърчава и подкрепя
поколение от млади визуални артисти. Група от шестнадесет студенти (Стивън Адамсън, Анжела Бълоч, Мат Колишоу, Ян Дейвънпорт, Ангъс Феърхърст, Аня Галачо, Деймиън Хърст, Гари Хюм, Майкъл Ланди, Абигейл Лейн,
Сара Лукас, Лала Мередит-Вула, Ричард Патерсън, Саймън Патерсън, Стивън
Парк и Фиона Рей) за първи път се показват заедно в Лондон през 1988 г. в
изложбата, наречена „Freeze“. Търговските галерии показват липса на интерес
към проекта. Алтернатива се оказва евтино пространство и по-точно празен
склад в Docklands, Лондон. Куратор е никому неизвестният тогава Деймиън
Хърст, все още студент в колежа по изящни изкуства. Техните творби се приемат от обществото като скандални, провокиращи и противоречащи на моралните стандарти. Изложбата ярко демонстрира крайно радикална опозиция
на старите традиции и канони.
Много от тогавашните участници, студенти от лондонския колеж
Голдсмит, днес са се превърнали в синоним на новото поколение от първата половина на 90-те години. Майкъл Крейг-Мартин използва влиянието си в света
на изкуството в Лондон, за да популяризира работата на студентите си. Чарлз
Саачи, колекционер и собственик на галерия Saatchi, подкрепя и утвърждава
името на групата като „Млади Британски Артисти“. Той закупува произведенията на Мат Колишоу, Деймиън Хърст и Трейси Емин. Саачи става не само
първи колекционер, но и основен спонсор на изявите на Младите Британски
Артисти. В средата на 1990-та година пазарът на изкуство в Лондон драстично
се срива и много комерсиални галерии излизат от бизнеса. Това се дължи на
голямата икономическа рецесия. Саачи притежава колекции на американско
и немско съвременно изкуство, но в началото на 90-те насочва фокуса си към
новопоявилите се „Млади Британски Художници“. За „Freeze“ Майкъл КрейгМартин споделя: „Забавлява ме това, че толкова много хора смятат, че това,
което се случи беше изчислено и умело манипулирано, докато в действителност бе комбинация от младежко перчене, невинност, късметлийско време и,
разбира се, добра работа“.
Няколко месеца по-късно успехът от изложбата вдъхновява артистите
да организират „Freeze 2“, където участват художници от първата изложба и
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някои нови лица. Следващите изложби на групата утвърждават репутацията на художниците като независими, с предприемачески дух и способност да
манипулират медиите. „East Country Yard Show“ е изложба, организирана от
Хенри Бонд и Сара Лукас през юни 1990г. Консолидирането на статута на художниците започва през 1995 г. с мащабна групова изложба „Brilliant“ в САЩ.
В нея те предствят естетически разнообразни и провокативни творби, които
са обединени от общ интерес към ефимерни материали, нестандартни презентации, както и анти-авторитарна позиция, която придава на обектите сила
и агресивна жизненост. „Sensation“ се открива в края на 1997 г. в Кралската
академия на изкуствата в Лондон, а по-късно в Берлин и Ню Йорк. Изложбата
предизвиква противоречия и това се дължи на излагането на портрет на убиеца Мира Хиндли от Маркъс Харви. Дейвид Гордън, секретар на Кралската
академия коментира спорния портрет: „Милиони образи на Мира Хиндли са
възпроизведени във вестници и списания. Писани са книги за нейните убийства. Телевизионните програми са създали в публичното пространство образ
на Хиндли, който е част от нашето съзнание, ужасна част от новата ни социална история, легитимен обект за журналистика и за изкуство“.
Деймиън Хърст и Марк Куин са изтъкнати членове на групата Млади
Британски Художници. Изключително провокативни и поставящи екзистенциални въпроси за идентичността и стойността на изкуството, чрез своето
творчество авторите бързо добиват световна популярност. Любопитен факт
е, че Деймиън Хърст, роден през 1965 г. , е признат през 2010г. за най-богатия
жив британски художник.
„Майкъл Крейг-Мартин беше моят учител и се отнасяше с мен като с художник, а не студент. Щедростта е рядко нещо в света на изкуството, но Майкъл има много от нея. Нямаше да съм, където съм днес, ако не беше той“, казва
Деймиън Хърст. Значителна роля за търговския успех на Хърст играе рекламният магнат Чарлз Саачи, който през 1998 г. купува негова творба, озаглавена
„А Thousand Years“ („Хиляди години“), като по този начин го прави първия
британски художник в колекцията си.
В изкуството си Хърст засяга темата за несигурността и преходността на
човека и биологическото съществуване изобщо. За да предаде концепцията
си, той използва различни техники и медии – инсталация, скулптура, графика, живопис и др. Най-известен е с картините си, скулптури тип „фармацевтични рафтове в лекарски кабинет“, и инсталации на животни в стъклени
резервоари, представени в стил memento mori (латинска фраза – „помни, че
си смъртен“). Деймиън е признат за един от най-търсените и проспериращи
съвременни художници. Арткритиците го определят като лошото момче на
съвременното концептуално изкуство, най-скандалния от групата „Млади
британски артисти“, взривил световната артсцена. Като художник той поема ролята на провокатор, играе със света на изкуството. Неговите картини и
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графики с точки, изградени от строго подредени мрежи от цветни кръгове с
еднакви размери стават иконичен образ и обект на разпознаваемост за работата на артиста. Като дете веднъж Хърст изпил голямо количество хапчета,
мислейки, че са бонбони. Някои изкуствоведи определят този факт като първопричина за създаването на сериите произведения с точки. Научният подход
към изкуството по някакъв начин наподобява научния подход на фармацевтичните компании към живота на хората. Изкуството обаче „не претендира
да има всички отговори, за разлика от фармацевтичната индустрия.“ Оттук
идват и заглавията на работите – „Формаалдехид“, „Метионин“ и „Фенформин“. Сред класическите му ранни работи са: „Празници/Без чувства“, 1989
(стройни редици от шишета с лекарства, подредени зад стъклените витрини
на стенен шкаф); „Хиляда години“, 1990 (ужасяващ спектакъл на живота и
смъртта – мухи се раждат в един куб, хранят се от кравешка глава, само за да
излетят и да попаднат в друго пространство, където ги чака машина за унищожаване на инсекти); „Физическата невъзможност за смърт в представите
на живия“, 1991 (огромна тигрова акула, замръзнала завинаги в аквариум с
формалдехид, посрещаща посетителя с изпълнени със смърт очи); „Изолирани елементи, плуващи в една посока с цел да бъдат разбрани“, 1991 (38 риби
във формалинови вани, обърнати с главите на дясно). Някои от най-силните
му работи са „Известен комфорт, получен от приемането на удобни лъжи“,
1996 (разрязани тела на крави, поставени в разбъркан ред в 12 вани, пълни с
формалин и вода, които ни карат да погледнем право в смъртта без нотка на
сантименталност) или впечатляващата „Малкото прасе отива на пазара, малкото прасе остава вкъщи“, 1996 (разрязано и поставено в две паралелни вани
прасе като чрез механизъм по релса, едната бавно се отделя от другата и после
отново се приближава, позволявайки ни в два близки момента да видим тялото цяло и разрязано на две половини). Ето какво споделя Хърст в интервю:
„Избрах кравата, защото е банална. Тя е просто нищо. Не значи нищо. Каква е
разликата между кравата и хамбургера? Не е голяма... Искам хората да гледат
кравата и да си кажат: „Мили Боже“ и после на свой ред да се почувстват като
месо за сандвич.“; „Искам да накарам хората да се почувстват като хамбургери“; „Надявам се това да накара хората да се замислят за неща, които приемат
за даденост. Като пушенето, секса, любовта, живота, рекламата, смъртта... Искам да накарам хората да почувстват страх от това, което знаят“.
Творчеството на Марк Куин се занимава с променливостта на тялото и
противопоставянето, които определят човешкия живот: духовен и физически.
Куин разработва тези парадокси в експериментални, концептуални произведения, които представляват главно фигурални обекти. В творбите си използва безкомпромисен набор от материали като лед, кръв и стъкло, мрамор или
олово. През 2008 г. Марк Куин създава скулптурата „Сирена“ – фигура на жена
застинала в провокативна йога поза. Куин обяснява името на скулптурата си

„Млади британски артисти“ и Голдсмит колеж по изкуства, Лондон 25

така: „Казва се Сирена, защото събира в себе си всичко, което би погубило
един човек – пари, мания за перфекционизъм, недостижими блянове – всичко
това“. Творческите му идеи, претворени в скулптури и инсталации, маслени
платна, графики, рисунки, фотографии поставят въпроси за идентичността и
стойността на изкуството.
Трейси Емин печели награда „Търнър“ през 1999 г. за инсталацията „Моето легло“. Тази инсталация представлява неоправеното легло на Емин, покрито с използвани презервативи и бельо, изцапано с менструална кръв. Леглото е
представено в автентичния си вид, Трейси не е станала от него в продължение
на няколко дни, поради силна депресия. „Всички, с които съм спала през 1963–
1995“ (1995), произведение известно също като „палатката“, е емблематична
нейна творба с апликирани имена на всички, с които тя е спала, но не непременно в сексуален смисъл. Тя е постигнала статут на икона, била е собственост
на Чарлз Саачи, но през 2004 е изгоряла в Momart склад в Лондон. Трейси отказва да я пресъздаде. Тя е водещ член на групата, позната като Britartists или
YBAs (младите британски художници). Работи с различни материали, включително бродерия, акварели, скулптура, анимация, филми. През 2011 г. Трейси
Емин е назначена за професор по рисуване в Кралската академия. Тя е една от
наскоро приетите жени академици.
През 1996 г. Гари Хюм е номиниран за наградата Търнър. В средата на
1990-те години рисува картини с гланцова боя върху алуминиев панел, често
използва изображения, включително снимки на известни личности (например DJ Тони Блекбърн) и животни. Техните форми и цветове са драматично
опростени, понякога само от два или три цвята. „Снежен човек“ (1996), например, се състои от три нюанса на червено, където е изобразен кръг на върха
на по-широк кръг върху по-светъл фон. В началото Хюм използва предимно
ярки цветове, но по-късно предпочита по-приглушени тонове. Той представлява Великобритания на Венецианското биенале през 1999 г. , където показва
серия „Водата“, (отново изпълнени с гланцова боя върху алуминий).
С предупредителен надпис, че това, което ще бъде видяно може за някои
да не бъде приемливо, е представена една от работите на Джейк и Динос Чапман – кръг от мутантни деца-манекени, чиито уста, нос или уши са заменени
от различни полови органи – агресивен показ на най-тъмните страни на сексуалната енергия. Фактът обаче, че авторитетна институция на практика застава
зад експозицията, показва желанието и готовността на английското общество
да дискутира по въпросите на всички форми на съвременното изкуство.
През 1991 г. Фиона Рей е в списъка за наградата на Търнър. Тя е избрана
за член на Кралската академия на изкуствата през 2002 г. През декември 2011 г.
тя е назначена за професор по живопис в Кралската академия, една от първите
две жени професори.
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Liam Gillick завършва Голдсмит колеж в 1987 г. със степен по изобразително изкуство. През 1989 г. реализира първата си самостоятелна изложба в
галерия, 84 Схеми, Карстен Шуберт в Лондон. Той се интересува от форми на
социална организация. Чрез собствените си творби и използването на определени материали в неговите произведения на изкуството, Gillick изследва следите от социални, политически и икономически системи. През 2009 г. Gillick
представлява Германия в павилионите на Giardini на Венецианското биенале.
Към днешна дата практиката на Gillick обхваща разнообразни медии и дейностите скулптура, писане, архитектурен и графичен дизайн, филми и музика,
както и различни критични и кураторски проекти.
Анджела Бълоч създава инсталации от напомнящи мебели меки предмети, които самата тя нарича „социални структури“. Те, от една страна, приканват към контакт, от друга – всяко движение на зрителя ги активира по различен начин, произвеждащ звук или светлина. Те като че ли проверяват нашата
активност за комуникация и способност за контрол върху съществуващите
системи. Друга нейна дейност са машините за рисуване, които демонстрират
как изборът на човека е ограничен от действащите механизми.
Художничката Сара Лукас в своите творби често използва визуални каламбури и неприличен хумор, които включват фотография, колаж и намерени
предмети. Нейна известна работа е „Художникът яде банан“ (1990). През 1996 г.
тя е била предмет на документален филм на Би Би Си – „Две Дини и воняща
риба“. Au Naturel (1994) е сбор на обекти, матрак, кофа, двойка пъпеши и дини,
портокали и краставици, които предполагат мъжки и женски части на тялото.
През 2000г. тя използва цигари като материал за своя Автопортрет с цигари.
Иън Дейвънпорт е роден в Sidcup в Лондон и учи изкуство в Нортуич
колеж по изкуство и дизайн в Cheshire, преди да постъпи в Голдсмит колеж,
където се дипломира през 1988 г. През същата година, той участва в кураторския проект на Деймиън Хърст – Freeze. Дейвънпорт реализира първата си
самостоятелна изложба в 1990г. През 1991 г. той е номиниран за годишната
награда Търнър. Неговите мащабни стенописи са изработени с помощта на
спринцовка, следи от боята във вертикални ивици, от горния ръб до пода.
Процесът в картината е формален и повтарящ се като научен експеримент, но
окончателното изображение съдържа неточности, когато боята се отклонява
по повърхността на стената и изненадва, където специално цветови комбинации създават неочаквани визуални резултати.
Голдсмит е международно известен университет за творчество и иновации – репутация, подкрепена от най-високите академични стандарти. Той се
намира в Ню Крос, югоизточен Лондон и в него се обучават над 8000 студенти. Известни възпитаници на университета са Антъни Гормли, Джулиан Клари, Деймиън Хърст, Мери Куонт, Бриджет Райли, Греъм Коксън и Малкълм
Макларън и много други.
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АНКЕТНИЯТ МЕТОД – СРЕДСТВО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ДОМАШНА ТЕХНИКА И
ИКОНОМИКА“ В V КЛАС
Васил Ив. Василев

POLL METHOD – A MEANS OF DETERMINING THE
APPLICATION OF INTERACTIVE METHODS FOR SUBJECT
„HOME TECHNOLOGY AND ECONOMY“ IN K–5
Vasil Iv. Vasilev

ABSTRACT: This paper is to present the results of a survey conducted with students and
teachers teaching the subject of Home technology and economyin K–5. We designed this survey to
explore the views of teachers and students of the degree of use of interactive methods in teaching.
Overall survey results show that teachers ranked the influence of interactive methods for the
development of various social skills of pupils. Firstly, teachers put „Teamwork“, second – ‘“communication“, third – „ability to decide,“ etc. Both teachers and students believe that through interactive
methods they can develop skills and ideas on how to stand their ground.
KEYWORDS: interactive methods
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–288/15.03.2012 г.

Анкетата е често използван изследователски метод за проучване на отношението на субектите в образователния процес. При този метод основен
източник е самосъзнанието на изследваното лице, което отговаря на зададени
въпроси, съобразно общата и специалната му подготовка, култура, образованост, ценностна ориентация, памет и др.
Чрез първия въпрос от анкетата се цели да се установи равнището на общата теоретична подготовка на учителите в насока – познаване на интерактивните методи в учебния процес. Чрез втория въпрос се цели да се проучи степента на познаване на интерактивните методи от учителите. Третият въпрос е
свързан с изследване на степента на приложение на интерактивните методи и
степента на познавателна ефективност в резултат на тяхното приложение. Из-
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числяват се в проценти дадените отговори по четири степенна скала. Четвъртият въпрос е свързан със степента на оценка, в която интерактивни методи
улесняват усвояването на знанията. За най-ниската степен е избрана цифрата
1, а за най-високата – цифрата 5, които се записват срещу съответния интерактивен метод. Петият въпрос е свързан с проучване на мнението на учителите
за влиянието на интерактивните методи върху формиране на организационната култура на учениците. Шестият въпрос е с цел проучване на мнението на
учителите за степента на изразност на интерактивните методи като мост между теорията и практиката. Седмият въпрос цели проучване на уменията, които
се развиват у учениците в процеса на прилагане на интерактивните методи.
Осмият въпрос проучва мнението на учителите за степента на провокиране
на интереса на учителите чрез използването на интерактивните методи в обучението. Деветият въпрос цели проучването с какво интерактивните методи
правят обучението по-интересно. Попълват скалата само тези учители, които
са отговорили с 01 и 02 на предходния въпрос. Чрез десетия въпрос се установява кои интерактивни методи до каква степен предизвикват интерес у всеки
учител като за най-ниската степен е избрана цифрата 1, а за най-високата степен е избрана цифрата 5. Изследването се отчита в проценти, като срещу всеки
метод се отбелязва с цифрата от 1 до 5 според съответната степен. Чрез единадесетия въпрос се цели проучване на предпочитаните от учителите методи на
обучение, използвани в учебното съдържание по учебния предмет домашна
техника и икономика в V клас. Чрез дванадесети въпрос се определят степента
на прилагане на интерактивните методи в работа на учителите. Изследването
се отчита в проценти според отбелязаните с цифрата от 1 до 5, съответстваща
на дадената степен, като за най-ниската степен е избрана цифрата 1, а най-високата степен е избрана цифрата 5.
Изследвани са 23 учители, преподаващи предмета домашна техника и
икономика в основните училища от гр. Шумен и региона и 26 ученици от V
клас, чрез провеждане на анонимни анкети.
На учениците се раздават диплянки с кратка анотация на най-често използваните интерактивни методи и в процеса на обучение учениците сами,
или подпомогнати от учителя, откриват използваните методи, докато анкетите за учителите бяха изненадващи.
Анкетните карти на учениците и учителите са построени по различен начин с цел постигане на максимална обективност в отговорите. Например в
анкетната карта за учениците липсва въпроса „Кои интерактивни методи и
техники познавате? Избройте ги“. В анкетните карти на учениците са изброени най-често ползваните интерактивни методи в обучението по домашна
техника и технологии и от тях се иска:
– да определят степента на интереса, който те предизвикват у тях към
изучаваната област;
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– степента на улесняване на процеса за усвояване на знания и умения, а
учителите посочват интерактивните методи, които прилагат в педагогическата си практика.
Резултатите са обработени като е използван сравнителен анализ.
От отговорите на учителите на втори въпрос на анкетата е видно, че не
съществува метод, който да се познава приблизително на сто процента от учителите. Методът, който се познава едва 39 % от учителите е „работа в екип“,
следван от метода „ролеви игри“ – 35 %, 30 % – „разделяне на групи“ (т. нар.
метод може би съвпада с метода „работа в екип“), 7,17 % – „работа по проект“.
Прави впечатление, че много от известните и често приложими методи като
казус, дебати, беседа, мозъчна атака са известни едва на 13 % от учителите, което произтича може би от отговорите на въпрос № 1, че 60 % от учителите са
запознати с интерактивните методи и техники. На същия този въпрос 92 % от
учениците отговарят, че са запознати с интерактивните методи и техники и
това е така, защото те са главните участници в експеримента (Фиг. 1).
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ограниченото в 1,5 седмично учебно време, е необходимо да се търсят иновационни ефективни методи и техники за обучение, каквито са интерактивните
методи и техники, защото те благоприятстват за активен творчески труд на
учениците, ускоряват разбирането и усвояването на учебния материал и подпомагат съзнателното прилагане на знанията в практиката (фиг. 4).
За измерване на третия показател – интерактивните методи и формиране
на интерес към учебното съдържание – служат 2-ри, 3-ти и 4-ти въпрос от анкетата на учениците и 8-ми, 9-ти и 10-ти въпрос от картата за учители.
Анкетираните ученици оценяват интерактивните методи според това
какъв интерес предизвикват у тях, а учителите според техните наблюдения и
опит определят доколко обучението става по-интересно.
Учениците оценяват на 100 %, че интерактивните методи правят обучението по-интересно и на 100 % всяка една от долу посочените причини, която
засилва техния интерес, а именно интерактивните методи:
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–поставят учениците в активна позиция;
–развлекателни са;
–провокират мисленето;
–създават положително емоционално отношение към учебната работа;
–създава се динамика в учене и в действия;
–създава се положително отношение учител-ученик;
– в едно и също време в часовете да е забавно и да се учи задълбочено.
60.87 % от учениците отговарят „да“, което е приблизително толкова, колкото учители са отговорили, че познават интерактивните методи. Това ни кара
да приемем, че учителите също на 100 % приемат, че интерактивните методи
формират у учениците интерес към учебното съдържание, а оттам интерес
към учебния предмет, уважение към учителя и училището. 26.8 % са отговорили „по-скоро да“, което също не е „не“, но явно този техен отговор не почива
на лично тяхно доказателство, поради това че или не познават достатъчно тези
методи, или не ги ползват (това е предмет на друго изследване). 8.7 % отговарят с „по-скоро не, отколкото да“ – това са тези учители, които на въпроса
„запознати ли сте с интерактивните методи“ отговарят по-скоро не. Съвпадението на процентите ни кара да вярваме в задълбочеността и точността на
отговорите на учителите.
На въпроса „С какво интерактивните методи правят обучението по-интересно?“ учителите, за разлика от учениците, са се постарали да отдиференцират показателите и картината е следната: 73.91 % считат, че интерактивните
методи поставят ученика в активна позиция, 47.82 %, че провокират мисленето, следва: създаване на динамика в мисленето, създаване на положително
емоционално отношение към учебната работа, създаване на динамика в ученето и действията (те стават развлекателни) и на последно място поставят, че
чрез интерактивните методи се създава положително отношение във взаимодействието учител-ученик, което е много важен показател.
На третия въпрос анкетираните оценяват интерактивните методи според
интереса, който предизвикват у тях.
Учениците дават най-висока оценка на метода „ролева игра“ – 96 %, като
само 17 ученици от извадката са посочили оценка 5.
На следващо място най-голям интерес предизвиква проектният метод,
следван от мозъчна атака, следван от методите казус, дискусия и дебат и на
последно място е поставен метода работа в екип. Не е трудно да се обясни това
подреждане на методите в този въпрос с възрастта на учениците. Възрастта, в
която чрез играта, конструирането, моделирането и своята детска фантазия се
забавляват и научават много истини от различни области на живота.
За измерване на четвъртия показател „интерактивните методи и развитие на социалните умения“ служи въпрос 7 от анкетните карти на учениците
и учителите.
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Отговорите на учениците показват 100 % за всички умения, отразени в
изследвателската работа, което потвърждава хипотезата на изследването. Това
ни дава основание да твърдим, че интерактивните методи при формиране на
различни умения в процеса на обучение положително влияят върху технологичната им подготовка. Нито един ученик не е посочил отговор „не се развиват умения“.
На 8-ми въпрос 88 % от учениците са отговорили с „да“ и 12 % „по-скоро
да“, което потвърждава становището за влиянието на интерактивните методи
на обучение за формиране на организационна култура у учениците.
В заключение може да се направи следния извод: от отговорите на учителите се вижда, че те степенуват влиянието на интерактивните методи за развитие на различните социални умения на учениците. На първо място учителите
поставят „работа в екип“ – 73.91 %, 65.2 % – общуването, 52.15 % – умението за
вземане на решение и т. н. И учителите като учениците считат, че чрез интерактивните методи се развива умение да защитават идеите и личните си позиции.
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ЛИЧНОСТНО И СОЦИАЛНО-НОРМАТИВНО ПРИ
ТЪЛКУВАНЕТО НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА ТВОРБА
Дарина Г. Василева

PERSONAL AND SOCIO-NORMATIVE APPROACH IN
THE INTERPRETATION OF A WORK OF ART
Darina G. Vasileva

ABSTRACT: Certain types of communication are manifested in attitudes towards art. Thistype of communication concerns not only the audiences but the work of art as well, having in mind
the organic interrelation between art and perception.
The process of interaction between art and audiences is marked by the paradox, at first sight,
reality typical for human communication in general. On one side – it is always individual and on
the other hand – it is always normative. It follows that notions such as „individual taste“ or „individual concept“ are at the same time a reflection of norms, typical for various social groups and
strata.
KEYWORDS: work of art, interpretation, personal, socio-legal.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–294/15.03.2012 г.

Проблемът за тълкуването на художествената творба е един от централните проблеми на естетиката като наука за изкуството. Художествената творба е материализация на мисълта и чувството, която дава познание и за отношението на своя автор към всичко, което го заобикаля. Тя може да бъде разглеждана като вид изказване за духовната атмосфера на дадена епоха. Според
М. Бахтин истинската £ същност се разкрива на границата на най-малко две
съзнания, на два субекта. Човекът в своята човешка специфика винаги изразява себе си, говори в широкия смисъл на това понятие. Човешката постъпка
е потенциален текст и може да бъде разбрана именно като човешка постъпка,
а не просто като физическо действие, само в диалогичния контекст на своето
време – като реплика, съдържателна позиция, като система от мотиви и т. н.
[1:125, 126].
Художествената творба не е резултат от механично човешко действие.
Ето защо стенограмата на художественото мислене като вид хуманитарно
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мислене е стенограма на особен вид диалог: сложно взаимоотношение между
произведението-предмет на възприемане и осмисляне, и контекста на питане,
възразяване, съгласяване и т. н., в който се осъществява познавателното и оценяващо мислене на възприемащия [1:125].
Диалогичността като същностна черта на художественото мислене се проявява винаги – независимо дали се отнасяме към произведението на изкуството
като към автономно-съзерцателна ценност с цел да подчертаем неговата чисто
художествена значимост, или закономерно го разглеждаме в определен историкокултурен контекст. Монологичността като основа на художественото мислене
е монологичност само на пръв поглед. Авторът изпраща съобщение – художествена творба на предполагаем получател – читател, зрител, слушател – при което
отговорът е предопределен или просто се избягва.
Подобно схващане е неприемливо не само защото свежда художествения
процес до механично пренасяне на информация и пренебрегва художественото
мислене на възприемащия по схемата „безвъпросно дадено – безвъпросно прието“. Тази позиция не е съобразена и с обстоятелството, че самото общуване като
проява на социално взаимодействие предшества художествения процес и до голяма степен го предопределя.
Един или друг, фиксираният тип общуване в социума се проявява и в отношението към изкуството. Това общуване засяга не само публиката, но и художествената творба предвид органичната взаимообусловеност между творчеството и възприятието. Интерес в това отношение представляват наблюденията на
Б. Асафиев върху творчеството на П. И. Чайковски: ориентацията на формата
към определен тип възприятие всъщност представлява отражение на условията
и закономерностите на същото това възприятие още в процеса на композиране
на произведението [3:68]. Следователно става дума за вникване в художествения
процес до степен, при която в художествените резултати могат да бъдат откроени
и тенденции, присъщи за възприятието на една или друга категория публика.
Ако приемем твърдението за наличие на проекция на определен тип социална комуникация по повод на изкуството върху самия процес на създаване
на творбата [2:25], става ясно, че диалогичността е вътрешно присъща на всяко художествено произведение, преди още то да е видяло бял свят, т. е. преди да
бъде представено пред публика. В известен смисъл самата му поява може да бъде
разглеждана и като резултат от диалогично взаимодействие. Възниква въпросът
дали проекцията на определен тип социална комуникация върху вътрешната
структура на творбата не нарушава самия художествен текст като изказване на
нещо индивидуално и неповторимо. Изследванията доказват, че върху процеса
на взаимодействие между изкуството и публиката се отразява парадоксалната на
пръв поглед двойственост, характерна за човешкото общуване изобщо. От една
страна то е винаги индивидуално, от друга – задължително нормативно [4:136],
от което следва, че понятия като „индивидуален вкус“ или „индивидуален замисъл“ същевременно представляват и отражение на норми, характерни за едни
или други социални групи и слоеве.
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Ако художникът съзнателно или несъзнателно се ориентира към способността на възприемащия да разбира езика на художествената творба, а оттам – и
нейния смисъл в съответствие със социалните норми, характерни за определен
етап от развитието на обществото, става ясно, че самият проблем за смисъла не
може да се разглежда изолирано от проблема за социалната нормативност. От
този факт произтича необходимостта да се изясни как и доколко в едно произведение се проявяват социалните норми на общуване. Но това е един от възможните подходи, защото на всеки определен етап от развитието на обществото изкуството разкрива личностни елементи, проявяващи се в художествената структура, следователно – и във вариантите на комуникация с публиката, които понякога
изпреварват своето време. За пълноценното осъществяване на комуникацията в
такива случаи е необходима друга публика. В момента на създаването на творбата тя може още да не е сформирана.
Историята на изкуството може да даде не един пример за подобно изпреварване на времето. Ще се позовем на исторически факт, който по недвусмислен
начин отразява отношението на различни категории от публиката към дадено
произведение, тъй като и самата публика не е единна социално-културна общност – отзив във вестник „Freimuthige“ от април 1805 година за Трета симфония
на Бетовен: „Едните – близки приятели на Бетовен – твърдят, че именно тази симфония е майсторско произведение и че именно тя въплъщава истинския стил на
висшата музика и ако сега не се харесва, то е, защото публиката не е достатъчно образована в художествено отношение, за да разбере такава висша красота, и
че след хиляда години обаче симфонията ще окаже своето въздействие (подч. мое
– Д. В.). Другата част от публиката просто отрича на това произведение всякаква
художествена стойност и го счита за резултат на неудържим стремеж към оригиналничене и чудатости, лишени от красота, истинска възвишеност и сила. [...]
Третата част от публиката, твърде малка, стои по средата: тя признава на симфонията някои красиви места, но изтъква, че връзката често се губи съвсем и че извънредно голямата продължителност на тази най-дълга и може би най-трудна
от всички симфонии уморява дори специалистите, а за обикновените любители
е непоносима (подч. мое – Д. В.).“ [5:459–460].
Очевидно става дума за естетико-социологически феномени с по-общо значение, които се проявяват на различни етапи от културно-художественото развитие, ето защо е нецелесъобразно и неточно да ги свързваме само с една епоха,
само с един стил. Разбира се, в едно художествено произведение е необходимо да
бъде установена степента на отражение на социалната нормативност – от една
страна, и наличието на личностни елементи – от друга, както и сложните градации и оттенъци на тяхното взаимодействие. По-важен е обаче опитът за изясняване отношението на взаимовръзката „личностно – социално-нормативно“ към
проблема за тълкуването на художествената творба като проблем за смисъла, в
което е заложена и същността на една бъдеща изследователска задача.
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CHARACTERISTICS OF THE EDUCATION PROCESS IN
PICTORIAL ARTS IN A SOMATOPAEDIC SCHOOL
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ABSTRACT: The education process in pictorial arts in a somatopaedic school has two sides:
1) to be a means and method for stabilizing the state of health of children that are physically injured or in poor health; 2) to form the intellect, the morale and aesthetic appearance of the student
through pictorial art activities. The aim of the pictorial art activities in a somatopaedic school is to
develop the students’ emotional and esthetic attitude towards the reality. It also aims to form certain
artistic knowledge, skills and habits in accordance with their age and individual characteristics.
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Грижата за децата с увреждания е особено важна, защото тези деца се
нуждаят от специално педагогическо внимание и подпомагане. Значителен
брой от тях не получават нужното образование или се обучават индивидуално в домовете си. Лишени от възможността да общуват с връстниците си,
те не успяват да развият в достатъчна степен голяма част от своите умения
и способности. Дългосрочните последици от това са: трайна социална изолация; неконкурентност на пазара на труда; неумение за справяне с житейски
ситуации.
Соматопедията (от старогръцки „сома“ – тяло и „педия“ – възпитание,
обучение, образование) е дефектологично направление, което изучава психофизическите характеристики, развитието, обучението, възпитанието, образованието, социалната адаптация на телесно увредените, боледуващите и здравословно слабите деца.
Учениците, обект на соматопедията, получават своето образование в специални държавни училища – болнични, санаториални и оздравителни (кли-
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матични). В соматопедичните училища медицинските и педагогическите грижи се намират в единство и се налагат най-вече заради коренно променените
възможности за движение и работа на децата.
Основните задачи, които стоят за разрешаване пред обучението в масовото общообразователно училище, важат с пълна сила и за соматопедичните
училища: развитие на познавателните психични процеси, изграждане на
творчески личности, възпитателно и образователно въздействие на обучението, повишаване на ефективността и качеството на обучението.
Начинът на реализиране на тези задачи в соматопедичните училища притежава своя специфика, която се определя от соматичните особености в развитието на децата.
Учебно-възпитателният процес в соматопедичното училище има две
страни: да бъде средство и метод за стабилизиране на здравословното състояние на телесно увредените, боледуващите и здравословно слабите деца и
да формира интелекта, нравствения и естетическия облик на ученика чрез
творческото приложение на специфичните соматопедични принципи (принцип на рехабилитация, принцип на превантивността, принцип на активността, принцип на единство на възпитателната работа от педагогическите и здравните работници) и традиционните педагогически принципи, методи и форми на работа.
Един от ефективните начини да се направи съпричастно детето с радостта, любовта и възторга е богатата емоционална характеристика, с която трябва да е наситен учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство
в соматопедичното училище. Изобразителната дейност има за цел да изгради емоционално естетическо отношение у учениците към действителността,
формиране на определени художествени познания, изобразителни умения и
навици, съобразени с индивидуалните и възрастовите им особености.
В методическата и педагогическата литература, свързана с обучението на
деца със соматични увреждания, не се срещат задълбочени изследвания в областта на изобразителната им дейност. Проучванията в тази насока констатират, че при тези деца изобразителните дейности имат за цел не да ги научат да
рисуват, апликират и моделират, а да им помогнат да преодолеят трудностите,
предизвикани от различни соматични заболявания. Организирането на изобразителните дейности е съобразено с реалните възможности на детето, със
състоянието на неговата интелектуална и емоционално-волева сфера и опорно-двигателен апарат.
Учебната програма по изобразително изкуство в соматопедичните училища е отворена система, на базата на която учителят проявява творчески
подход при реализиране на предвиденото учебно съдържание. Програмата
няма задължителен, а насочващ характер, от което следва, че не е възможно
пълното £ осъществяване в условията на специалното училище. Причината за
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това може да се открие във временния престой на учениците, честото им преместване от един вид училище в друго, отсъствието от учебни занятия поради
влошаване на здравословното им състояние – фактори, създаващи трудности
при усвояването на изобразителни знания и умения.
В урочната си работа педагозите се стремят да създават емоционален интерес към изобразителната дейност, използвайки разнообразни интерактивни методи, прилагат методически похвати и извършват дейности, които целят
пълноценното разкриване и реализация на учениците. Това налага ежедневно
изготвяне на лични работни карти или листи, в които е адаптирана тема от
учебното съдържание по изобразително изкуство към възможностите на конкретното дете с телесни увреждания.
Една от важните предпоставки за създаване на емоционална атмосфера в
урока по изобразително изкуство е интересното му, интригуващо и импровизирано начало от страна на педагога. Ако учителят успее да завладее учениците в началото на урока, ако прикове вниманието им, те с нетърпение ще очакват следващите етапи от него. Децата от соматопедичното училище са особено
податливи на емоционално въздействие, което се дължи на напрегнатия им
дневен режим, изпълнен с лечебни процедури, учебни и извънкласни занимания, разпокъсано време за отдих.
Колкото и добре да е подготвен урокът по изобразително изкуство, колкото и интересна да е темата, ако учителят е в понижено настроение, ако той
не преживява, не се вълнува в учебния час, няма да успее да постигне желаната мотивация у своите ученици. За създаване на благоприятна обстановка в
обучението по изобразително изкуство влияят също интонацията и тембърът
на гласа му, усмивката, добронамереността му към децата със соматични нарушения.
Сюжетно-ролевите игри пробуждат творческото начало у децата, обект
на соматопедията, помагат им да учат, като се забавляват, приобщават ги към
връстниците им с нормално психофизическо развитие. При тези творчески
дейности децата участват в изготвянето на костюми и декори, развивайки
фина моторика на ръцете при изрязване, залепване, подреждане, рисуване,
изявяват се пред публика. Това създава у тях положителна мотивация и нагласа, провокира ги и им дава повече самоувереност и вяра в своите сили и
възможности. Чрез творческите игри децата най-безболезнено преодоляват
душевните си конфликти и несигурност, освобождават се от негативните си
натрупвания и напрежение, дължащи се на продължителните лечебни процедури.
Осъществявайки изобразителна дейност, детето със соматични заболявания не се чувства откъснато от света, а е приобщено към възможността чрез
изкуството да опознае заобикалящата го действителност, от която е принудително откъснато. Благодарение на своята воля, упоритост и постоянство, дете-
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то усвоява в обучението елементарни изобразителни умения и художествени
познания в зависимост от степента на увреждане.
Несъмнено е, че проучването на всеки ученик трябва да бъде насочено
към неговото всестранно опознаване от страна на учителя по изобразително
изкуство. Това означава да се проучат не само интелектуалните възможности
на детето, но и спецификата на характера, емоционалните му особености, да се
опознаят неговите интереси и способности.
Индивидуалният подход в обучението по изобразително изкуство в соматопедичното училище се прилага в зависимост от специфичните нужди на
всяко дете. Той е свързан с: широко застъпена нагледност в обучението; с
изобразителна работа с по-бавни темпове, съчетана с повече повторение;
с градиране на задачите по сложност; със създаване на ситуации за практическо приложение на наученото; с изобразителна дейност с по-ниска
степен на завършеност и обобщеност; с използване на система от поощрения и награди при успешно изпълнена изобразителна задача.
Благоприятно условие за реализиране на индивидуалния подход в соматопедичното училище е малкият брой на учениците в клас. Това позволява в
рамките на учебния час по изобразително изкуство учителят да обхване и да
обърне внимание на всички ученици с цел изпълнението на изобразителната
задача.
С оглед прилагането на индивидуалния подход в обучението по изобразително изкуство в соматопедичното училище, учителят трябва да се съобразява със следното:
 да познава индивидуалните, психически и аномални физически особености на всеки ученик;
 да проявява педагогически такт и умения да се предвидят последствията от един или друг подход към учениците;
 да използва диференциацията, имайки предвид индивидуалните изобразителни възможности на децата, поставяйки два вида изисквания (задачи)
– задължителни и избираеми. Предоставя се самостоятелен избор за композиционно и цветово решение, за материал и техника на изпълнение и др.;
 да използва и съчетава разнообразни методи и похвати, съобразявайки се с редица фактори: цел и задачи на урока; форма на работа – рисуване,
апликиране и моделиране по представа, по памет, по асоциация и др.; наличната материална база и условията за работа; собствената си теоретико-методическа и изобразителна подготовка.
Индивидуалният подход се проявява в педагогическите оценки, в педагогическия такт, в санкционирането и стимулирането, в прилагането на мярка
и форма за поощрения и наказания (поощрението, например, може да укрепи
вярата на детето в собствените сили, но и да доведе до самоуспокоение и самоувереност, за някои деца пък достатъчен за санкция е само един укорен по-

Особености на учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в... 45

глед и т. н.). Една окуражаваща дума, един одобрителен поглед, една похвала за
добре свършена работа могат да имат решаващо значение за самочувствието
на телесно увреденото дете. Този емоционален момент има пряко отношение
както към ефективността на урока по изобразително изкуство, така и за подобряване на цялостния тонус на детето.
Прекаленото прилагане на индивидуализацията може да доведе до формирането на индивидуализъм у децата, обект на соматопедията. Поради това е
необходимо да бъде намерено оптимално равновесие между принципа за индивидуалния подход и останалите дидактически подходи (интегралния, проблемно-ситуационния).
Особено полезни и приложими в учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство в соматопедичното училище са изследванията на М. Водинска, която анализира спецификата на дидактическите техники в изобразителните дейности при деца със специални образователни потребности:
1. При деца, които трудно се концентрират, бързо се изморяват се препоръчва да се поставят следните задачи: децата да продължат започнатото, да се
съсредоточат на определен детайл в рисунката и да я довършат докрай. В този
случай изобразителната дейност не бива да продължава прекалено дълго.
2. При деца с нарушение на пространствените представи се предлага да
се рисува на блоков лист, разположен на плоскост, паралелна на плоскостта на
тялото. Например, ако детето стои изправено, листът трябва да бъде поставен
на стената, ако е легнало на пода по корем – листът трябва да бъде поставен
на пода.
3. При деца с нарушение на моториката е полезно рисуване на малък блоков лист, с изобразяване на дребни детайли, защриховане и оцветяване, рисуване на хоризонтални, вертикални, вълнообразни и прекъснати линии.
4. При работа с деца, които имат сензорни нарушения, се препоръчва използване на разнообразни ярки цветове и разнообразни четки (малки, големи,
плоски, обли) за рисуване. Необходимо е да се рисува на хоризонтална плоскост, за да не се разтекат боите по блоковия лист (боите трябва да са достатъчно гъсти).
5. При деца с нарушения в общуването се прилага групова изобразителна
дейност. На пода се поставя голям кадастрон, на който подредените в кръг
деца рисуват по зададена тема. Темата е съобразена с особеностите и интересите на децата, като предоставя възможност на всяко от тях да се изяви в
рисунката.
В своята педагогическа практика учителите по изобразително изкуство
се стремят да прилагат ефективни методи, средства и стимули за развитие на
изобразително-творческите способности на подрастващите с различни соматични нарушения. Те винаги се използват като средства, които да превърнат
интуитивното детско творчество в целенасочена и осъзната художествено-ес-
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тетическа проява. Често използвана форма за стимулиране на деца със соматични заболявания е участието им в извънучилищни изложби и конкурси за
детски рисунки, които допълнително ги мотивират и амбицират. Творческите
изяви на талантливите деца със соматични увреждания могат да се насърчават
чрез: изложби, конкурси, пленери, проекти, фестивали и др. на регионално,
национално и международно ниво; съвместни прояви с ученици от училищата по изкуствата; с подкрепата на творчески съюзи, на различни културни институти и др.
Стремежът на педагога по изобразително изкуство не преследва да направи телесно увредените, боледуващите и здравословно слабите деца непременно бъдещи художници. Работата с тях се ръководи от желанието му да им
помогне да осъзнаят, че те със своята изобразителна дейност могат да бъдат
полезни, да изпитват и създават естетическа наслада, независимо от своите
недъзи и ограничена трудоспособност.
Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство в соматопедичното училище спомага да се изгради личността на детето, способна, както
със свои сили, така и с определена помощ да преодолява трудностите, да се изразява свободно и непринудено, да живее в хармония, както със себе си, така
и със заобикалящият я свят, да твори и изпитва удоволствие от продуктите на
изобразителната дейност.
За увеличаване на ефективността на учебно-възпитателния процес по
изобразително изкуство при работа с ученици със соматични нарушения е необходимо: създаване на учебна програма по изобразително изкуство с подходящ понятиен апарат, съобразена с индивидуалните възможности на децата;
създаване на подходяща материално-техническа база за работа с учениците;
увеличаване на броя на часовете по изобразително изкуство в различните
училищни степени; повишаване на теоретико-методическата и изобразително-практическата подготовка на учителите.
В заключение може да се обобщи, че учебно-възпитателният процес по
изобразително изкуство е важно средство за интелектуалното и творческото
развитие на децата, обект на соматопедията. Изобразителната дейност действа положително на личностното им развитие, поддържа душевното здраве и
тяхната емоционална устойчивост, в голяма степен им помага да преодолеят
проблемите си и да повярват в своите сили и възможности не само при реализирането на изобразително-творческите задачи, но и като цяло.
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УРОЦИТЕ НА ПРОФЕСОР НИКОЛА МАРИНОВ
Димитър Н. Чолаков

THE LESSONS OF PROF. NIKOLA MARINOV
Dimitar N. Cholakov

ABSTRACT: The lessons which Nikola Marinov learns at the Academy of Torino with Prof.
Groso and consequently brings to Bulgaria, appear to b the foundation of his pedagogical system.
Prof. Nikola Marinov is an exceptional artistic painter. In terms of his relations with the students
he is as requiring as friendly. The demonstrations with aquarelle to his students turn out to b the
motivation for their free creative choice as well as individual style. The material each artist works
with must be chosen precisely In this way the art idea is very likely to be implemented persuasively
and every young creator can make up his own style.
KEYWORDS: Prof. Nikola Marinov, pedagogical system, students, demonstrations with
aquarelle, individual style, motivation
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–287/15.03.2012 г.

Значително влияние във формирането на Никола Маринов като художник, а впоследствие и като педагог оказва следването му в Италия. В Торинската художествена академия, където той постъпва да учи през 1898 г. при професор Джакомо Гросо, господства все още реалистичния художествен метод.
Заедно с това е налице и едно по свободно и демократично отношение между
професорите и студентите. Впоследствие вече като преподавател в Художествената академия в София, Никола Маринов пренася тази педагогическа система, което го прави не само един от най-уважаваните, но и един от най-обичаните от студентите професор. Той се отличава с подчертано чувствителен и
емоционален характер и темперамент. Изключително артистичен не само като
художник, а и с поведението си той е магнетичен пример за студентите. Никола Маринов е учител и приятел, който не ги забравя и след като са завършили
следването си. За него професор Мара Цончева казва: „Към хората и специално към студентите си той беше внимателен и отзивчив. Много рядко сме го
виждали сърдит, но винаги усещахме кога и защо е недоволен. В такъв случай
курсът ни притихваше и всеки студент мълчаливо и усърдно рисуваше, очаквайки приближаването и намесата му“.
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Тази духовна красота, която струи от професора, е онази силна връзка с
учениците му, която заедно със светлият му и благороден характер го прави
обичан и уважаван от тях. Рядко студент закъснява или отсъства от занятие.
Когато влиза в ателието заедно с него нахлува и чувството за сигурност и радост. Характерно за педагогическата система на Никола Маринов е това, че
в нея няма нищо шаблонно. Разбира се погрешно е да се мисли, че липсата
на някакъв шаблон или точен метод за преподаване едва ли не я лишава от
определено съдържателна целенасоченост. Той държи изключително много
студентите да овладеят основните средства на живописта. Заедно с това всеки
студент има и трябва да развие свой собствен художествен почерк.
Вярата на студентите в своя учител е основното средство в неговия педагогически метод. С всеки един от тях той работи индивидуално, долавяйки
особените художествени наклонности на студентите, стремейки се да им внуши, че трябва неотклонно да следват своя вътрешен глас. Особено чужди са му
увлеченията във външни ефекти, повърхностни и сладникави като съдържание и пластична реализация произведения.
През 30-те години в една от общите художествени изложби проф. Борис
Митов излага картината Голо женско тяло. Тя е изпълнена в характерния за
художника академичен маниер. Започва спор за художествените достойнства
на картината между студентите в ателието на проф. Маринов. Ето какво си
спомня за този спор проф. Мара Цончева: „След като изслуша всички доводи
на студентите за и против картината, без много да се увлича в приказки приключи спора по следния убедителен начин: „А не ви ли се струва, че цялата
тази магия – точна рисунка, изрядно обемни форми, всичко мигновенно ще
изчезне, ако с една топлийка прободете върха на големия пръст на кой да е от
двата крака? Веднага въздухът, който напомпва формите и обемите ще излети
и от голото тяло ще остане само розовата му гумена обвивка. Не, в голямото
изкуство формите и обемите са наистина плътни, колкото и да ги пробождаме,
те не изпускат въздуха си, не се променят“.
В педагогическата му практика особено място заемат и художествените
демонстрации, които той прави в ателието. Често живописва с акварел заедно
със студентите си. Разказвали са ми случай чут от негови студенти. Когато
рисувал имал навик да сумти с нос и да си говори. В този случай живописвал с
акварела и тихо си говорел: „не става, не става, не става“. Към края на часовете
отишъл на чешмата, измил акварела с вода, поставил го на масата, погледнал
го и казал: „Е, сега стана“.
Тази многослойна живопис, която изключително трудно се постига с акварела, очарова с богатството си на нюанси, тонове и пространство. Той наистина живописва въздуха между обемите.
В неговата педагогическа практика особено важно място заема общуването му със студентите извън академичното ателие. Много често те са на
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гости в собственното му ателие, където непосредствено усещат атмосферата
на артиста Никола Маринов. Чести са и посещенията на малки софийски заведения, където след евтината храна и вино започват безкрайни разговори и
спорове за картини, цветове и художници. Обаянието и артистичноста му тук
имат особено въздействие върху младите творци, далече от академичните задачи заедно със своя професор те откриват един нов свят.
Ходят заедно на екскурзии в околностите на София. По това време транспортът е ограничен до пътуване с влак трета класа, някоя доста стара кола
или пък пеша. Професорът е винаги със своите студенти, като в по-голямата
част е и инициатор на излетите. Иначе доста мълчалив, при досега си с природата той става неузнаваем. Много от хората гледат, но не виждат. Красотата
на природата, онзи небесен дар, който трепти с хиляди багри, е онова начало,
което всеки живописец трябва да открие сам за себе си. Уроците, които Никола Маринов провежда сред природата, непосредственият контакт с нея и
умението да я разбират истински и да я съзерцават с внимание, са съществена част от педагогическата му практика. Самото негово творчество е осеяно
с много светлина. Поляните със зелена трева и цветя, златожълтите ниви и
жътварки са инспирирани от българската природа. Спирайки се пред всички
тези красоти,той често възклицаваше: “Гледайте, те чакат само четка да опише
хубостта им...“, пише проф. Мара Цончева.
Проблемите на пленера вълнуват Никола Маринов през цялото време на
неговото творческо развитие, още от следването му в Италия. Това е неразделна част от преподавателската му дейност, а излетите и екскурзиите, освен веселото прекарване, са и часове за живопис. Въпросите за цвета, цветната гама и
хармония, въздействието на светлината върху предметите и хората, пространствените планове, цвета на въздуха между обемите, това са все уроци, предавани непосредствено сред природата. Светлината, която залива формите и
обемите с лъчи е особено деликатна и трудно уловима. Самото предпочитание
на професор Маринов към акварела не е случайно. Тази изключително деликатна и трудна живописна техника за неговата чувствителност е най-подходящото изразно средство. За реализирането на всяка пластична идея трябва
да бъдат избрани подходящи изразни средства. Преодолявайки трудноста на
материала, с който работи художника, той реализира идеята си много по-точно. Това става с много упражнения и постоянство.
Никола Маринов учи студентите си на упоритост. Несполуките, които
често ги спохождат при учебните задачи, не трябва да ги обезкуражават. Изкуството е дейност, където радостите от постиженията са рядкост, но постигнати, те не бива да главозамайват художника. Собствената взискателност и дисциплина са от съществено значение за младите художници. Само така всеки
един от тях може да развие свой собствен художествен стил.
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И днес уроците на професор Никола Маринов са едно измерение, което
категорично присъства в нашето изобразително изкуство и са пластична основа за всички млади художници.
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Marinov“.
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ABSTRACT: We analyze the reasons for widespread illiteracy among Bulgarians and several
approaches to tackling this issue.
The inner need to read some literary work is seen as motive that drives us toward reading as
an act of contemplation and comprehension.
KEYWORDS: reading comprehension, interpretation, literacy
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–295/15.03.2012 г.

Едно от основните средства за предаване на идеи е литературата. Тя няма
точен реципиент. Той се замества с колективния феномен читателска аудитория.
Четенето е акт на предаване на дадена идея, мисъл или имагинерна реалност (в случаите на художествената литература). Всяка една написана дума
може да бъде съществена за сюжета или персонажа от текста. Но трябва да
се отбележи и нещо друго, което е извън текста. Това е личното възприятие
на всеки един читател. Настроенията и психологията на четящите обуславят
и интерпретацията на текста. Често се случва възрастните да препрочитат
детските приказки – тази литература, която познават от деца. Не случайно се
говори за това, че тя може да бъде преживяна само и единствено през този
определен период. Просто тогава мислите ни се различават, мирогледът ни се
изменя през времето и ние вече не виждаме този свят, който сме си представяли като деца.
Световете, които рисува текстът, могат да бъдат многобройни и многостранни. Ние избираме този, който най-много ни приляга на мирогледа.
Интерпретацията на текста е всъщност това, което ние възприемаме. Няма
как оригиналният замисъл на авторовия текст да бъде възприет от нас. Ние
просто няма как разберем какво е имал предвид той. Затова и най-често при
изучаването на текста паралелно при четенето му се обръща внимание и на

54 Евгения Иванова

биографията на автора. Ако успеем да разберем в какви условия и под какво
вдъхновение е писал той, може би ще успеем да разгадаем някои от посланията, които е искал да ни предаде. Но никога няма как всичко да бъде еднакво
със замисъла на автора. Той твори света според своите възгледи, а читателят
го чете по своя собствена интерпретация. Затова говорим, че книгите са ценни – те могат да бъдат препрочитани и осмисляни от различни гледни точки,
дори от един и същ човек по различно време. В този смисъл художественият
текст е изкуство, което се изменя във времето и винаги може да се прояви като
модерно по някакъв повод. Текстът не старее и не се изменя по същество, а
само по интерпретация. Затова и винаги класическите произведения ще бъдат
четени, защото езикът в тях е богат и поставя много и най-различни форми на
разбиране. Именно в това се крие удоволствието от четенето.
Смисълът на четенето не е в разбирането на текста, а е в извличането на
съдържанието, което ни се струва полезно и/или интересно. Ние имаме потребност да прочетем дадено произведение поради някаква мотивация, която
ни насърчава към четенето като акт на размишление и разбиране. Тогава ние
самите се превръщаме в автори a posteriori, след като вече сме имали досег
с някакъв текст. Чрез нашата интерпретация ние създаваме един нов свят и
един нов поглед. Ако запишем тези наши разсъждения, то тогава ние автоматично създаваме един нов текст, който е деривативен на стария по природа, но
нов по смисъл и концепция. По този начин ние можем да вдъхнем нов живот
на морално остарелите текстове и съждения, които дори ако имат догматична
природа, могат да бъдат изменяни и преправяни така, че да отговарят на съвременната действителност. Това е силата на интерпретацията и четенето като
разбиране.
Четенето е основна дейност за развиване на въображението. Детето превръща думите в образи и прави асоциации. „Само шест минути четене на ден
намаляват стреса при малките с 2/3“, става ясно още от проучване на американски специалисти. Желанието за четене се развива постепенно, като се започва с книжки с картинки, мине се през подходящата за съответната възраст
литература и се стигне до разходка до книжарницата или библиотеката.
Според редица проучвания обаче 20 на сто от родителите изобщо не четат на децата си. Малчуганите свикват да получават образите наготово. Всички знаем, че четенето обогатява речника на децата и подобрява комуникацията им с околните. Въпреки това родителите поощряват гледането на телевизия.
Нещо повече, над 50 % от тригодишните имат телевизор в стаята си.
В колекцията от стряскащи данни са, че в американското семейство телевизорът е включен средно 7 часа и 40 минути дневно, че 53 % от американските
деца на възраст от 6 до 17 години имат телевизор в стаята си, че годишно децата гледат повече телевизия, отколкото часове общо посещават училище (1023
срещу 900), че децата виждат 20 000 реклами годишно и общо около 40 000 тв
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убийства докато навършат 18 години, че над 41 % от американските домакинства имат три или повече тв приемника, че съвременният човек за 70 години
живот прекарва пред телевизора около седем години... Темата за насилието на
екрана, в анимацията и детските програми и влиянието му върху психиката
на децата е сред най-обсъжданите, особено след поредицата нещастни случаи,
когато деца нахълтваха в училище с пистолети и разстрелваха съучениците си.
В България все още няма дискусия около съдържанието на телевизионните програми, както и за влиянието им върху психиката, възпитанието, взаимоотношенията. Публиката се вълнува основно купени ли са следващите 100
епизода на вечния сериал.
В днешно време децата се научават първо да пишат с клавиатурата, а след
това с ръка. Те се изразяват и пишат все по-опростено заради моделите на поведение, които се налагат от някои телевизионни риалити формати, компютърните игри и онлайн каналите за комуникация. Свеждат писането до популярни съкращения и изразяване чрез емотикони (като усмихнати личица и
др.). Изследване на ПИЗА1 от 2009 г. показва, че близо 50 % от учениците имат
проблеми с правописа.
Според проучване на Асоциация „Българска книга“ (АБК) броят на четящите хора все повече намалява и за да не остава неграмотно младото поколение е необходима сериозна държавна политика. За състоянието на един регион
може да се съди по нивото на продажбите на книги, твърдят от Асоциацията.
На практика в страната има близо 3000 дружества, в чийто предмет на дейност
е вписано и книгоиздаването. Реално в този сектор обаче работят не повече
от 100–120 фирми. Освен кризата, големият проблем на издателите са пиратските сайтове. Браншът с нетърпение очаква влизането в сила на търговското
споразумение ACTA, прието на европейско ниво. Най-вероятно то ще стане
официален факт през тази година, а след това ще бъдат синхронизирани и националните законодателства. Споразумението изисква да се спира достъпът
на потребителите до пиратските сайтове и така да се пресече нерегламентираното разпространение на книги в интернет.
Другият голям проблем на книгоиздателите е размерът на ДДС и липсата
на държавна политика, която да насърчава четенето. Ставката на ДДС за този
бранш в Германия е 7 на сто, във Франция – 5,5 на сто, а в Ирландия, Полша
и Англия – нула. България и Дания са с най-високите ставки в Европа – 20 %.
Не може децата ни да са най-неграмотни в Европа и да няма държавна
политика за преодоляването на този проблем, сочат от Асоциация „Българска
книга“. Те настояват да бъде създадена специална институция, която да провежда държавната политика за насърчаване на четенето. Такива органи има
1

Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
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в почти всички европейски държави, като за пример се посочва германският
модел, където е структурирана фондация с участието на държавни и частни
структури. На практика тя работи с децата още от родилния дом. Там майката
получава като подарък първите подходящи детски книжки. По-късно библиотеката на семейството продължава да се обогатява за сметка на държавата при
посещенията в детските консултации. Чрез различни програми политиката за
насърчаване на четенето продължава в детските градини и училищата.
АБК работи активно и за осигуряване на повече пари за библиотеките в
страната и особено на училищните библиотеки, повечето от които в момента
са в окаяно състояние. Тя настоява да се въведат международните стандарти и
издръжката на тези библиотеки да влезе като процент в издръжката, определена за всеки ученик. Според ЮНЕСКО библиотеките трябва да са част от
учебния процес.
В националната политика за насърчаване на четенето своето място имат
и читалищата. В момента се подготвят промени в закона за тези уникални за
страната ни звена. Ще бъдат определени стандарти, на които трябва да отговаря всяко читалище, а тези които не се вместват в изискванията и само получават пари от държавата ще бъдат закрити. Един от основните стандарти ще
бъде развитието на библиотечно-информационна дейност.
Факт е, че от изследването на ПИЗА през 2009 г. резултатите не са променени, т. е. въпреки националните кампании за насърчаване на четенето, не са
предприети адекватни мерки за промяна на ситуацията и това е особено тревожно. Чия е отговорността за слабата грамотност на подрастващите – на родителите, на учителите, на средата? Бих казала обща. Едва ли нещата могат да
се разделят. Всички тези неща са много важни и оказват въздействие директно
върху резултатите, които младите хора демонстрират при подобни изследвания. Трябва да се осъзнае, че ние не можем да говорим нито за икономика на
знанието, нито за новите приоритети в Стратегията „Европа 2020“, без да си
дадем сметка колко много трябва да се промени в тази посока отношението на
хората към едно ново място на книгата и на четенето в живота на младите хора
и на всеки човек, защото ученето през целия живот вече не е една конкретна
програма на Европейския съюз. Това е една необходимост, която се налага от
изискванията на съвременния свят.
Най-тревожно е, че никой не предлага решение на проблема, никой не
дава подкрепа на родителите, никой не им обяснява, че книгите трябва да
са удоволствие, а не мъчение за децата. Има и още нещо, на родителите им е
по-лесно да подаряват електронни игри вместо вниманието си, прекарано в
съвместно четене с детето си… Най-важно в настоящия момент е всички да
престанем да обясняваме как нещата не могат да се случват, защото са такива, каквито са! Ако всеки един от нас положи малко усилия, българските деца
няма да са в челните места по неграмотност и нечетене на книги. А още по-съ-
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ществено е да осъзнаем, че първите години са най-важни за да възпитаме любов към книгите. Първите години вкъщи, когато четем приказки на детето си
за лека нощ. Първите години в училище, когато на детето не му се налага след
първи клас да чете примерно „Малкият принц“ (книгата, която аз разбрах и
заобичах, когато бях вече възрастна), а са му предложени книжки, съобразени
с читателските му възможности.
Точно тук обаче е проблемът: ако на нас са ни харесвали едни неща като
малки или пък се опитваме да обградим детето си само с феи и вълшебни,
розови и пухкави същества, детето най-вероятно хем ще се стреми да отблъсне нашия измислен свят, хем ще намрази всички истории за доброто и злото, които са като две капки вода и единствено героите и местоположението са
променени.
Не бива да се тревожим от предпочитанията на нашите деца. Роалд Дал
не случайно си е спечелил прозвището на „Разказвач № 1“. Той наистина е добър, защото умее да даде на децата точно това, от което имат нужда – истински
гадни същества, на фона на които добрите герои изпъкват още по-ярко, а не са
увити в розова мъгла и звезден прашец. И при Роалд доброто побеждава, но
урокът, който децата получават, е доста по-лесно възприеман, защото героите са хора, а не вълшебни измислени същества, които си живеят в приказния
свят и няма как да срещнеш в живота.
За да се превърне четенето в удоволствие, най-важно е:
1. Да се избират подходящи книги – когато е време за сън, приказката да
бъде успокояваща. Когато играем и учим заедно с детето, четивото може да е
образователно и по-забавно.
2. Да се чете с чувство и емоция. Може да променяме гласа си според героите в книжката. Така хем ще бъде по-интересно за детето, хем то ще научи,
че различните хора говорят по различен начин.
3. Успешното четене е свързано и с разговор. Необходимо е да спираме
по време на историята и да попитаме децата какво мислят, че ще се случи после. Да проверим дали следят приказката и доколко сме успели да ангажираме
вниманието им. Така ще ги направим съпричастни с историята и ще им покажем, че те също могат да творят и да развихрят въображението си – дори за
да променят приказката. Ще ги тренираме да се съсредоточават и да развиват
търпението си.
4. Да направим четенето навик за нас и децата ни. То ще ги насърчи да
учат буквите, за да могат след време сами да се потапят в света на приказките.
В заключение, ние, възрастните, трябва да престанем да натрапваме на
днешните деца книжките, които са ни впечатлили най-много в нашето детство! Те в повечето случаи не се харесват на „новите“ малчугани, защото са
прекалено архаични за тяхното мислене. Да ги оставим да си изберат сами
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какво да прочетат. А за да могат да си изберат, да ги заведем в най-близката
библиотека или книжарница. Да обсъдим заедно тази или онази книжка, а ако
детето си избере четиво, което е за по-малки – да се примирим. Така малчуганът ще се чувства по-сигурен в себе си и ще му е ИНТЕРЕСНО да чете.
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ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ПОЛИФОНИЯ
Елизабет О. Маджарян
PRACTICAL ASPECTS OF COUNTERPOINT TEACHING
Elizabet O. Madjaryan

ABSTRACT: This report will address some key features and characteristics of polyphonic musictaught to students in Pedagogy of music. They share their experiences in workshops on the use of
counterpoint singing as well as activities in management of events. It is worth noting that a significant part of ou syllabus is devoted to vocal practice designed to carry a capela. From this approach
(widely used in practice sofezhnata) is appropriate and the training of polyphony. Our findings suggest activities through active music students based on their own singing experience faster reflect and
absorb studied phenomena in languages News polyphonic style.
KEYWORDS: polyphonic music, stylistic features, practical learning, singing activities
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–285/15.03.2012 г.

Учебното съдържание на дисциплината полифония в специалността „Педагогика на обучението по музика“ е насочено към теоретическото и
практическото овладяване на основни знания за закономерностите на полифоничния език и стил и разширяване на музикалната култура на студентите
по отношение на многогласната музика. В рамките на определения хорариум
на дисциплината студентите се запознават с основни моменти от историческото развитие на полифонията, зараждане на монодията, появата на първите
форми на многоглас, закономерностите и явленията, свързани с изграждане
на полифоничния строеж, разбирането за консонанс и дисонанс, основните
жанрове от тази епоха. Чрез решаването на конструктивните задачи се цели
практическото овладяване на изучаваните явления – принципите на линеарния начин на мислене, видовете контрапунктична техника на изработване на
полифоничен строеж.
Възникването на многогласа се обуславя от развитието на човешкото
съзнание, на мисленето и на речта. То е свързано с особената многоплановост
на човешкото възприятие – както общото немузикалното, така и специфично
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музикалното. Еволюцията на музикалното мислене и възприятие се отразява
в историческото развитие на многогласа и е фиксирана в музикалните произведения от различните стилове исторически епохи. В стуктурата на ранното
многогласие от самото му възникване присъстват и хоризонталната и вертикалната линеарност. При това хоризонталното (полифонично) начало е много
по-ярко изразено, отколкото вертикалното (хармонично). Полифоничният
принцип на организация е основан на линеарното мислене и относителна самостоятелност на гласовете. Мелодичната линия е една от съставните части на
музикалната тъкан в многогласната фактура. При взаимодействието £ с други
мелодични линии особено ярко изпъкват спецефиката и сложната организация на музикално-изразните средства. И полифоничният и хомофонно-хармоничният многоглас съдържат като общ елемент гласовете, но структурните
връзки при двата вида са различини, което влияе и на съществените свойства
на самите гласове. За разлика от хомофонния строеж, при полифонията гласовете са функционално еднородни, в техническо отношение – равноправни. По
този начин съподчинението на гласовете в хомофонията се основава на фунционалната диференцияция, а в полифонията – на функионалната общност и
взаимозависимост. Образци на двата вида многоласен строеж – полифоничен
и хомофонен – не съществуват в абслютно чист вид. Вследствие на това обикновено възниква повече или по-малко взаимопроникване и взаимодопълване
между тях. Полифонията може да се приближи към хомофонния строеж, а
хомофонията да се полифонизира. Полифоничност можем да намерим както
в съчетание с хомофонния начин на мислене като доминиращ строеж в определени места в развитието на формата, така и напълно изявена в т. нар. полифонични форми като канон, инвенция, фуга и др. Като музикален строеж
полифонията може да бъде разбрана само при съотнасяне към други типове
многогласие. Ето защо считаме за уместно в часовте по полифония на вниманието на студентите да се предоставят художествени музикални образци
с полифоничен и хомофонен строеж. Тяхното сравнянане и съпоставяне, съпроводено с подробна аналитична дейност, дава възможност на студентите да
се запознаят с основните тенденции в развитието на многогласа, приликите
и различията в принципите на изграждане и строеж на видовете многоглас.
Насочването им към едновременно проследяване и на полифоничното, и на
хармоничното в звучащата музика ще съдейства за осъзнаването на ролята
на полифонията и полифоничните принципи и средства в хомофонно-хармоничната музика. Възниква и въпросът за подбора на художествения материал.
Всяка музикална творба е носител на характерни особености, типични за дадена историческа епоха или композиторски стил. Изборът на една или друга
музикална творба в учебния процес е добре да бъде съобразен и с това доколко тя отразява типични, общи или частни, специфични черти на наблюдаваното явление. Към това ще добавим и изискването използваните музикални
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образци да притежават определен развиващ потенциал, т. е. за възможността
за въздействие на музикалната творба в една или друга степен върху развитието на обучаемите.
Според психологията музикалното възприятие е психичен процес на отражение в центровете на слуха на различните музикални явления. При възпроизвеждането (в частност вокалното изпълнение) възприятието се поражда преди всичко от собственото действие, което реализира връзката обект
(музикален материал, явление) – субект (възприемащо съзнание). В този акт
участват повече сетива – слуховите усещания, получени от собственото действие, свързани и със зрителния образ на наблюдаваното явление. Всичко това
се опосредства и от участието на вокалната моторика. Тя придружава възпроизвеждането на музикалните явления дори когато те нямат чисто вокална
природа. Установено е, че съществува пряка връзка между възбуждането на
слуховия нерв и инервацията на органите на вокализация – гласовите връзки
се напрягат в една или друга степен при възприемане на звуковисочинните изменения на тоновете в музикалната творба, независимо дали тя е вокална или
инструментална. Съществуването на вокалния компонент в моторните актове
на възприятието често в практиката се онагледява чрез сравняването по гласа. Това е навик от най-ранна детска възраст, свързан с комуникативността
– както в подражанието на словесната реч се търси фонацията на говора, така
и за музикалната реч се търси вокалната интонация. Служенето с гласа е същевременно и опора върху гласа. Търсенето на опора върху гласа е учебен навик, създаван най-често в обучението по солфеж, присъства в началния етап
в обучението и по музикален инструмент. Заучаването на учебните единици
(отделните елементи) се извършва с глас. Това от своя страна създава обективно основание за култивирането на учебния навик всичко да мине „през
гласа“ да се приложи в учебния процес по полифония – а именно използването
на някои форми на вокално възпроизвеждане на изучавания музикален материал. Основания за подобен подход намираме и в обстоятелството, че музиката на изучаваната епоха е предимно вокална, предназначена за изпълнение
a capela. Инструментите намират ограничено приложение – най-често те удвояват (дублират) вокалните партии. Дори самостоятелните инструментални
произведения от тази епоха създават впечатление, че са създадени за вокално изпълнение. В тази връзка използването на певчески дейности в учебния
процес по полифония е напълно естествено и целесъобразно, продиктувано
от обективни обстоятелства, свързани със същността и естеството на изучаваната музика. Така на основата на свой собствен певчески опит студентите
осъзнават логиката на изучаваните правила, целесъобразността и смисъла
на различните забрани – напр. скокове на интервали като тритонус, септима, нона, отчитайки затруднението, предизвикващо изпълнението им, а също
и недоброто звучене както в хоризонтала (мелодията), така и във вертикала.
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Участието на слуховия компонент в учебния процес по полифония улеснява
значително осмислянето и усвояването на изучаваните явления. Към това ще
добавим и друг съществен факт нееднократно потвърждаван в музикалнопедагогическата практика – за предимството на полифоничните произведения
за формиране на усета за многогласие. Една от определящите причини за това
е, че именно в полифоничната фактура е налице висока степен на тематична, интонационна, ритмична самостоятелност на гласовете в представеното
им единство. Тази индивидуализация на елементите подпомага по-ясното им
разграничаване и отделяне в общата структура на многогласа.
Усвояването на богатата и сложна контрапунктична композиционна техника в рамките на определения хорариум на дисциплината е невъзможно. Насочваме вниманието на студентите към изучаване на нормите и правилата на
изграждане на полифоничен двуглас и триглас. Особено внимание в първоначалния етап изисква изучаването на особеностите на строежа и структурата
на cantus firmus, тъй като е носител и отразява основни принципи на конструиране на мелодията, както като самостоятелен глас, така и като контрапунктиращ глас в полифоничния двуглас и многоглас. Чрез певческата реализация
на предложените построения значително се улеснява процеса на усвояване и
запомняне на немалкото правила за изграждане на cantus firmus, като например интервалов строеж, допустими скокове, липса на секвентни образувания,
диапазон на развитие, ладова основа, структурни особености, каденциране и
др. Примерните построения се задават във всички употребявани ладове. За
създаване на необходимата сухова нагласа, предварително се изпява гамата
на съответния лад, след което се изпява и зададената тема на cantus firmus,
построен на същата ладова основа. Чрез продължаването на същата тема с
огледалния £ образ или ракоходно (отзад напред) студентите се запознават
с друга характерна особеност на полифоничния език – използването на производен образ на тематичния материал. Предварително е направен анализ на
интервалите, които се записват под нотния текст. По-късно могат да се поставят задачи за изпяване на производния образ, без да бъде записан нотния
текст, а само чрез проследяване на записаните интервали и тяхното редуване.
Така студентите по-ясно осъзнават общата им интонационна основа, а също и
спецификата на характерния за полифоничната музика принцип за запазване
и развитие на тематичния материал.
Съществен момент в теорията и практиката на полифоничната музика са
видовете дисонанси и тяхната употреба. Прозвучаването на определен дисонанс е свързано с определена мелодическа линия или фигурация, която обогатява мелодията, създава макар и минимално напрежение в общата консонантна основа на музиката на изучаваната епоха. Въвеждането им в учебната
практика по полифония е свързано с усвояването на видовете контрапунктични движения. Теоретичното представяне на видовете дисононси може да бъде
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съпроводено и с гласовото им озвучаване. Един от най-често употребяваните
дисонанси е проходящият. Всъщност той е и първият вид дисонанс, който се
въвежда в учебната практика във връзка с изучаването на т. нар. първи контрапунктичен вид. Записват се варианти, включващи като проходящи всички дисонантни интервали. При двугласното изпяване на примерите, вниманието се насочва към конкретния дисонантен интервал с по-продължително
задържане и последващото разрешение в консонанс. Аналогичен е подходът
при усвояването на неговия вариант, т. нар. „твърд преход“, като дисонанс,
звучащ на относително силно метрично време. Подходящи задачи са например изпяване на синкопиран вид двуглас с квартово и септимиво задържане в
горен глас и отвеждането им степен надолу съответно до терца или септима;
секундово и квартово задържане в нисък глас и съответното им разрешение
в терца и квинта. Същите могат да се изпяват и с видовете раздробяване на
дисонантните синкопи – чрез мелодичен скок до друг консонанс (записват се
и се изпяват всички възможни варианти), антисепация (предявяване) на тона
на разрешението с регламентирано повторение на тон, „украсена лигатура“
– осминова група с характерен мелодичен профил. Тя се разглежда като раздробяване на антисепацията с долен страничен тон. Среща се като явление
не само в полифоничната музика. Твърде близки до тази фигурация са някои
от орнаментите в българската народна музика и в повлияното от нея професионално творчество. Запаметяването на мелодичния профил на „украсената
лигатура“, както и двугласното изпяване на различните варианти на употреба, ще спомогне студентите впоследствие да откриват това явление не само в
полифоничната музика, а и в други интонационни условия. Друг дисонанс с
характерен мелодичен профил и специфика на употреба е нота cambiata, т. нар.
„скачащ дисонанс“. За слуховото запаметяване на мелодичния профил на този
вид дисонанс препоръчваме записване и впоследствие изпяване от различни
тонове. Разглеждат се и примерите, при които се образува тритонус като мелодична отсечка (от тон фа във възходяща и си в низходяща посока), за предварително елиминиране на употребата им. Интересна е и задачата за изпяване на огледален образ на нота cambiata от различни тонове. Така студентите
по-бързо запомнят точния интервалов състав на мелодичната фигурация и
осмислят, че полученият огледален образ всъщност е и неин вариант. При двугласното изпяване вниманието се насочна към втория хармоничен интервал и
последващия регламентиран скок след дисонанс. По този начин освен зрителният образ на нотния текст се запаметява и слуховият образ на изучаваните
явления с тяхната специфика, а това от своя страна осигурява впоследствие и
правилната им употреба при решаването на различните задачи за реализиране на полифоничен двуглас и триглас. Въпреки конструктивния си характер,
тези задачи са творчески по своята същност – студентът на практика прилага
придобитите теоретични знания и заучените правила, като същевременно се
стреми да постигне красива и изразителна мелодична линия.
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В пряка връзка с овладяването на видовете дисонанси и съответните правила за отвеждане (разрешаване) в консонанс е изучаването на нормите на
гласоводенето. Чрез анализиране на музикални примери с различен тип многогласен строеж студентите осъзнават, че изучаваните закономерности се проявяват по различен начин в хомофонната и полифонична музика. Особеност
на мелодията, а оттам и на многогласа на тази епоха, е липсата на хармонична
функционалност. Още са непознати и неизяснени представите за фунцията
на акордовите последования. Известен логичен функционален ред се открива в каденционните построения. Интензивната неустойчивост е чуждо за
тази музика явление. Вокалното изпълнение на разлчни музикални примери
ще обогати музикално-слуховия опит и представа на студентите за друг тип
ладова и функционална организация на музиката, различна от познатите от
класическата музика функционални отношения на устойчивост и неустойчивост. Същевременно чрез вокалната реализация студентите осмислят такива
важни и характерни за спецификата на полифоичната музика качества като
комплиментарността (непрекъснато равномерно движение при едновременно звучене на мелодии с различен ритмичен рисунък), добиват свой собствен
практически опит за изпълнение на полифонична музика.
Чрез въвеждането на някои певчески дейности в часовете по полифония
значително се улеснява процесът на усвояване на изучаваните явления. На
практика те са форма за „онагледяване“ на изучавания музикален материал.
Освен в чисто практически аспект, този подход има положително въздействие и върху параметрите на музикалния слух и активизирането му по отношение на изучаваните явления в полифоничната музика. Според традиционната практика формирането и развитието на музикалния слух е обект преди
всичко на солфежното обучение. Изложените по-горе съображения налагат
мнението, че следва да се търсят нови възможности за обединяване на усилията между дисциплините полифония и солфеж. Това на практика би променило характера на практическите занятия. Следва и въпросът за правилното
разпределение на учебното време и дозирането на дейностите с чисто практически характер. Този избор е индивидуален за всеки музикален педагог в
зависимост от спецификата и сложността на изучаваните явления, степента
на подготвеност на обучаемите, музикално-теоретичните и слухови задачи за
съответния етап.
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ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ИНТЕРНАТ –
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОМЯНА
Живка Е. Военкинова

EDUCATIONAL BOARDING SCHOOLS –
THE NEED FOR CHANGE
Jivka E. Voenkinova

АBSTRACT: An Educational Boarding School is a place where juvenile delinquentsaged 8 to
18 are sent. This type of schoolscame into being in the 1950sand followed a trend set by the Soviet
Education Schools Boarding (CBS). As to date, such schools are in practice in various parts of the
country. Usually they are located in small towns and villages, thus providing shelter to juveniles and
minors with antisocial behavior.
КEYWORDS: Educational Boarding School, juveniles, minors, lawbreakers, antisocial act,
antisocial behavior, law
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–293/15.03.2012 г.

Възпитателното училище интернат е място, където се настаняват деца от
8 до 18-годишна възраст, извършили противообществени прояви. Този тип
училища съществуват от петдесетте години на миналия век и са създадени
по типа на съветските Възпитателни училища интернат (ВУИ). До днес продължават да съществуват в различни населени места на страната. Обикновено
това са малки градчета и села и приютяват малолетни и непълнолетни деца с
асоциално поведение.
Проблемът е актуален с това, че в обществото се говори за по-добро отношение и промяна на законодателството с цел подобряване състоянието на
децата. Държавата признава необходимостта от приемането на стратегии за
реформа, но въпреки това още има разминаващи се мнения по въпроса кой да
поеме изцяло дейността и отговорността по този проблем.
Катедра „Социална педагогика“ при ШУ „Еп. Константин Преславски“
през 2012 г. работи по Проект на тема: „Социално-педагогическа дейност във
Възпитателно училище интернат“, като включва в изследователският си екип
преподаватели, докторанти, студенти и преподаватели от ВУИ гр. Завет, обл.

66 Живка Военкинова

Разград. Той е продължение на темата за престъпността в Република България,
когато работихме по Проект на тема: „Социална работа в места за лишаване от
свобода“. Известно е, че престъпното поведение и престъпността са присъщи
както на зрялото, така и на подрастващото поколение. Малолетните и непълнолетните правонарушители, ако не се превъзпитат и ако не се коригира своевременно поведението им, са следващите обитатели на местата за лишаване от
свобода. Отговорността на обществото и на образователните и възпитателните институции у нас не се изчерпа само със работа със семействата и децата със
асоциално поведение и изолацията им от погледа на обществеността. Разбира
се, най-лесно е да ги скрием от погледа си, да не говорим за тях, да мислим, че
те не съществуват, да ги оставим да се справят с проблемите си сами и според
обстоятелствата да ги изолираме в малките и недостъпните селища на страната ни, но това все пак няма да е решение на проблема. Така или иначе те са част
от обществото ни и ние сме длъжни да се съобразяваме с този факт, ако искаме да им помогнем, да бъдем съпричастни към съдбата им и да им покажем, че
не са сами в борбата за оцеляване и промяна.
Интересът ни е продиктуван от факта, че това е социално-педагогическа
дейност, която протича при по-особени и необичайни обстоятелства.
Считаме, че работата по Проекта ще е полезна не само от научна гледна
точка за преподавателите, но и за студентите, които на „терен“ ще имат възможност да се запознаят с проблемите на малолетните и непълнолетните правонарушители, настанени, обучавани и възпитавани във Възпитателно училище интернат.
В. Донкова [2:2] сочи, че ВУИ по име е училище, но децата са на коренно
друг режим от останалите училища в страната. Разликата е в това, че те не си
ходят през почивните дни в къщи.
Възпитателно училище интернат фигурира и в момента в новия проектозакон за предучилищното и училищното образование, макар, че не веднъж в
държавните институции е обсъждан въпросът за закриването им или пък за
реформи.
Други специалисти считат, че те са остатък и отживелица от старата система и, тъй като има наказателна цел, не трябва да съществуват. Мярката в тях
е възпитателна, а не наказателна, и това вoди до противоречие, и държавата
признава необходимостта от реформата им.
Мненията са различни и по отношение на това, че понятието противообществена проява се интерпретира по различен начин. Във ВУИ децата се
настаняват по Закона за борба с противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни (ЗБППМН) и според него проявата е противообществена, когато е извършено деяние противоречащо на морала, на добрите нрави, когато е
противоправно и обществено опасно.
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Български Хелзингски Комитет (БХК) и Комитетът на ООН по правата на
детето считат, че тази дефиниция не е достатъчно ясна, че понятието противоречи на международното право и призовават България да го уточни [2:3–4].
K. Кънев е категоричен, че малолетните деца изобщо не трябва да попадат
в институция, а към тях трябва да има по-специален социален подход с подходящи социални мерки. Той счита, че е необходимо да се отмени ЗБППМН,
да има мораториум върху настаняването на деца във ВУИ и децата с отклоняващо се поведение да не се изолират. Подчертава, че засега няма набелязани
срокове кога може това да се случи.
Представителят на УНИЦЕФ за България Таня Радочай счита, че за децата, които имат конфликт със закона, трябва да се прилага набор от мерки за
закрила, които включват образованието им, а само за особено тежките престъпления мерките да имат елемент лишаване от свобода [2:4].
Б. Захариев [3:1] твърди, че в началото на 21-ви век броят на децата, които
излежават присъди, значително е намалял, но заедно с това изразява скептицизъм по отношение на това да се случи да успее реформата, свързана с този
проблем [3:1].
Авторът посочва тенденцията към дeинституциализация и ограничаване
на обхвата на репресивните мерки спрямо децата. Той поставя въпроса, който
според него е на първо място и това е, как ще се организира образованието на
тези деца. Следващият въпрос е свързан със здравното осигуряване и здравословните модели на живот на децата. Другият въпрос, който според него е от
особена важност, е кой и как избира възпитателните мерки, и кой поема ангажимента към грижата за тях 24 часа в денонощие и 7 дни в седмицата.
Необходимостта от реформата в България обхваща следното:
– обогатяване на програмата за превенция в различните сфери на дейност;
– налаганите наказания на непълнолетните да са нови по вид;
– делата да са в по-кратки срокове;
– възможност за обжалване на възпитателните мерки;
– въвеждане на нови възпитателни марки и финансово обезпечаване на
ефективните мерки;
– пълен съдебен контрол върху мерките, при които детето се отделя от
семейството и др.
Главната цел е да съответстват всички мерки на най-добрия интерес на
детето и намаляване на престъпленията и асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните правонарушители.
М. Крумова [5:1] подчертава, че както във всички страни, които са в преход, процесът на реформата е продължителен и най-уязвимата част от обществото са децата, и върху тях най-болезнено се отразяват всички трудности от
социално и икономическо естество. Тя счита, че повече се говори за социал-
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ната и икономическата криза, а по-малко за духовната, но тя е изключително
голяма.
Разрушителна се оказва подмяната на истинските ценности – любовта,
приятелството и семейството.
Според нея криминогенните фактори, които обуславят асоциалното поведение на децата са:
– проблеми, свързани с ниския жизнен стандарт и безработицата;
– негативното отношение към обществените и правните норми;
– нежеланието да се запълва свободното време на децата със смислени,
полезни и необходими за развитието им дейности (спорт, творчество и др.);
– педагогическата занемареност, травмиращото влияние на семейството
и др.;
– недостатъчният самоконтрол, личностните особености и психо- социалната деформация на децата;
– отпадане от училището.
За да се преодолеят противоречията на международните стандарти и да
се осигури максимална защита над правата на подрастващите е необходимо в
България непрестанно да се осмислят съществуващите законови уредби.
А. Григоров [1:73–74] сочи, че по отношение на непълнолетните в България е налице презумпция за липса на зрелост по проблема. По този повод той
пише: „... в България предвид обстоятелствата, които са характерни за подрастващите непълнолетни, е създаден особен наказателно-правен режим. Наказателното правосъдие се създава на основата на материалния закон и процедурата, по която се извършва наказателното производство за да се разкрият
извършените от непълнолетните престъпления, доказване на виновното поведение на тези лица и правилното прилагане на закона с цел осъждането им
(НПК)“ [5:6].
М. Крумова [5:15] подчертава, че ако съдът в България определи на непълнолетния лишаване от свобода по-малко от 1 година и не отложи изпълнението, той се освобождава автоматично от изтърпяване, и съдът тогава го
настанява във ВУИ, или му постановява друга мярка, но тя е предвидена в
ЗБППМН. Местната комисия за БППМН е компетентният орган, който разглежда възпитателните дела за противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни. Тя се създава към общините и районите.
Според Б. Станков [5:22] възпитателните мерки имат принудителен характер.
„Принудата се осъществява чрез предвиждането от страна на държавата на
определени задължения от правонарушителя, при неизпълнение на които може
да се образува ново възпитателно дело. Силата на държавната принуда е изразена в най-голяма степен при двете най-тежки възпитателни мерки – настаняване
в СПИ (Социално педагогически интернат) и настаняване във ВУИ“ [5:22].

Възпитателно училище интернат – необходимост от промяна 69

Според Ю. Матеева [6:44] възпитателните мерки нe са мярка на държавата, а са обществено принуждение. Неговата цел е спазване на законите и
обществения ред от подрастващите.
Възпитателните държавни мерки са:
– предупреждение;
– извинение на пострадалия, което е задължително;
– задължително участие в консултации и програма, насочена за преодоляване на отклоненията в поведението на подрастващите;
– възпитателен надзор над родителите им и другите лица, които ги заместват; възпитателен надзор над обществените възпитатели;
– забрана за посещение на определени места и заведения от непълнолетни;
– контактите с определени лица се забраняват за непълнолетните;
– забрана за напускане на настоящия адрес от непълнолетните;
– задължение да се извършва определена работа в полза обществото;
– настаняване в СПИ; предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок до 6 месеца;
– настаняване във ВУИ.
Другите мерки биват:
– мерки с морален характер;
– квалификационни мерки;
– за надзор;
– ограничителни; трудови;
– за изолация [6:44].
„В последно време когато се говори за детска престъпност в България, се
говори за насилие на деца над деца, употребява се терминът „негативен социален феномен“, но не самият факт на съществуването му е толкова стряскащ и
невероятен, колкото сериозните размери и все по-обезпокоителните и жестоките му проявления. Агресията е инструмент за постигане на власт и себеутвърждаване. Хората се раждат с агресивен нагон, а средата е тази, която трябва
да ни учи да го управляваме“ [6:44].
Освен това се извършва обучение на обществените възпитатели от МКБППМН. Съществуват и НПО (неправителствени организации), които организират Младежки център за възпитателна дейност.
Предоставяните услуги за третиране на правонарушителите са:
– в центъра на работата са интересите на децата;
– оценка и планиране на работата с всеки индивидуален случай;
– развитие на самоуважение и отговорност на децата;
– участие на общността;
– опора на ресурсите.
Случаите за работа с деца са насочени: със направление от ДСП и ОЗД;
със заявки на родители; със заявки на други институции (училище, педагогически съветник, ВУИ, МКБППМН, ДПС и др.).
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Услугите, които се предлагат са: педагогически и психологически консултации и психолого-педагогическа подкрепа; програми за формиране на социални умения:
 умение за развитие на позитивното мислене;
 умение за обществено полезна дейност;
 умение за общуване;
 умение за самоконтрол на поведението и др.
В заключение можем да кажем, че работата на катедра „Социална педагогика“ по Проект „Социално-педагогическа дейност във Възпитателно училище интернат“, по който работим в момента, ще ни позволи да си изясним
някои теоретични и практически проблеми, свързани със социализацията,
възпитанието и корекцията на поведението на децата, обучавани във Възпитателно училище интернат. В резултат на съвместната работа с колегите
педагози, психолози и социални работници от ВУИ се надяваме да открием
най-правилния път за превенция на престъпността сред малолетните и непълнолетните правонарушители. Освен това ще изясним някои спорни гледни точки относно това налага ли се обезателно да се закрият училищата от
типа на ВУИ или трябва да се намерят алтернативни мерки и начини те да се
запазят като се модернизират, за да отговарят на съвременните стандарти и
изисквания на Европейския съюз, а също така и на нашите национални потребности и интереси.
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DISGRAPHIA DRIVEN DEFICIENCIES IN LINGUISTIC
ANALYSIS AND SYNTHESIS OF MENTALLY CHALLENGED
CHILDREN
Zhivko Zhekov

ABSTRACT: The article discusses the problems in the learning process of writing as a complex functional system and its complex psychological structure. It analyzes the opinions of different authors for understanding dysgraphia driven deficiencies of linguistic analysis and synthesis.
KEYWORDS: learning disorders, writing disorder, writing errors, disgraphia, impaired language analysis and synthesis.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–289/15.03.2012 г.

В настояще време писането се разглежда като сложен психичен процес,
който има специфично съдържание, непроста структура и се характеризира с
особени пътища на неговото формиране.
Първата от специалните операции, влизащи в състава на процеса писане под диктовка, се явява анализа на звуковия състав на думата, която подлежи на изписване. От звуковия поток пишещият под диктовка човек трябва
да възприеме и мислено да си представи серията от звуци: първо тези, с които започва думата, а след това и последващите. Отделянето на последователността на звуковете, съставящи думата, се явява първото условие за разчленяване на речевия поток, т. е. превръщането му в серия от членоразделни
звукове.
Второто условие е тясно свързано с предходното. Тук се извършва уточняването на звуковете, т. е. превръщането на чутия в дадения момент звуков
вариант в обобщен речеви звук – фонема. Звуковият анализ и уточняването
на звуковете е второто съществено условие за процеса на писане, само фо-

72 Живко Жеков

неми, отделени от „общия“ комплекс от звукове, абстрахирайки се от „случайното“ звучене, съставят думата, и могат да бъдат предмет на изписване.
Звуковият анализ на думата, превръщането на различно звучащите звукови варианти във фонеми е първото необходимо звено за осъществяването на процеса писане. Отделената фонема трябва да се преведе в зрителна
графична схема, всяка фонема – в съответната буква, която трябва да бъде
написана. Третият и последен момент в процеса на писане е превръщането
на подлежащите на изписване оптични знаци – букви в нужните графични
начертания. По този начин писането се определя като сложна функционална
система, многоравнищен и многооперационен процес.
Писането не е прост „идеомоторен“ акт. В неговия състав влизат различни взаимно свързани психически и езикови процеси. В норма се осъществява на основата на достатъчно ниво на сформираност на определени
(езикови) неезикови функции: слуховата диференциация на звуковете, правилното произношение на звуковете, езиковият анализ и синтез, развитието
на лексико-граматичната страна на речта, зрителният анализ и синтез, в това
число пространствените представи и др.
Несформираността или нарушението на която и да е от тези функции,
предизвиква нарушение в писането – дисграфия.
За правилното писане се изисква достатъчно ниво на функциониране на
всички операции на процеса писане, в това число и в процеса на диференциация и подбор на фонемите, т. е. сформираност на фонематичната система.
Промяната на една фонема в думата или промяната на последователността на фонемите води до промяна на смисъла или до разрушаване на нейната структура.
Фонематическите представи се формират у детето спонтанно в процеса
на развитието на речта, а фонематичният анализ и синтез – в процеса на специално обучение.
Фонематичните представи – действителната диференциация на фонемите и фонематическите обобщения се формират у деца в резултат на възприятието и наблюдението на речта на обкръжаващите (най-вече от възрастните).
В речта се срещат различни варианти на фонемите, техни съпоставки и обобщения. Така се натрупват точните фонематични представи и способността да
се възприемат всички речеви звукове в различните им варианти.
Фонематичното възприятие включва умствените действия за диференциацията на фонемите и установяването на звуковата структура на думите. В
хода на формирането на този вид възприятие протича промяна на „първичния“ речеви слух, неговото овладяване и използване за решаването на нови
задачи. Развитието на тези действия се случва в определена последователност:
разграничаване на гласните, след това – разграничаването на съгласните. Това
се обяснява с факта, че гласните се възприемат по-добре, така както и сонорните съгласни.
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В норма процесът на фонематичната диференциация завършва в края на
предучилищна възраст.
Фонематичното възприятие, формирането на фонематичните представи е възможно при наличието на първично съхранен речеви слух, който се
развива в процеса на речевото общуване.
По този начин фонематичното възприятие, фонематичните представи
се явяват основните компоненти на фонематичния анализ и синтез в процеса на писане. Фонематичният анализ и синтез са основни езикови операции
и тяхната висока степен на осмисляне формира фонематичната система на
писането.
Съществуват редица форми на тези операции:
1) отделяне на звук на фона на думата (определяне на наличието или
липсата на дадения звук в думата);
2) отделяне на звука в думата (напр.: назоваване на първия или последния звук в думата);
3) определяне на мястото на звука в думата (в началото, края или средата на думата);
4) определяне на положението на звука по отношение на другите звукове в думата;
5) определяне на последователността на звуковете в думата;
6) определяне на реда, следването на звуковете в думата;
7) определя на броя на звуковете в думата;
8) съставяне (изготвяне) на думи от зададената последователност на
звуковете (фонематичен синтез).
От изброените операции най-простата и елементарна форма на фонематичен анализ е операцията за отделяне на звука на фона на думата. Тя се формира у детето спонтанно в процеса на развитието на речта. Всички останали
операции се формират в процеса на обучение.
По този начин фонематичният анализ се явява сложна аналитико-синтетична функция и се разглежда като процес на умствена дейност.
От всичко казано по-горе можем да направим следните изводи:
Фонематичната система е една от основите за формирането на процеса
писане. Тя включва такива важни компоненти като фонематично възприятие, фонематична представа, фонематичен анализ и синтез, нарушението на
един от тези компоненти води до сериозни изменения в цялата система за
писане.
Според определенията на някои автори, отчитайки сложността и многообразието на механизмите на нарушенията в процеса на писане, дисграфията
може да се разбира като езиково, знаково разстройство, причинено от несформираност или нарушение на висшите психични функции, свързани с езиковата недостатъчност.
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Под дисграфия, обусловена от нарушен езиков анализ и синтез, се разбира нарушението или недоразвитието на функциите при спазване на последователността и реда при писане: невъзможност да се отделят езиковите
единици, техният брой, последователност, взаимоотношения, които външно
се проявяват в пропуски, замени, вмъквания, размествания, и повторение на
езиковите единици, а така също и разделянето на думи при тяхното изписване
и в слято писане на думи.
Отделят се следните форми на действия:
а) отделяне на звук на фона на думата;
б) определяне на последователността на звуковете в думата;
в) определяне броя на звуковете в думата;
г) определяне на мястото на звука в думата по отношение на другите звукове.
Вследствие на нарушенията на тези действия се наблюдават нарушения
в звуко-буквената структура на думата. Това се проявява в следните грешки:
1. Пропуски на гласни букви в думите. Например: „момиче“ – „ммиче“,
„брат“ – „брт“.
2. Пропуски на съгласни букви. Например: „крещят“ – „кещят“, „река“ –
„реа“, „скоро“ – „соро“.
3. Разместване и замяна на буквите в думата. Например: „тоалетна“ – „тоалента“, „килим“ – „кимил“, „нос“ – „онс“.
4. Добавяне на букви. Например: „ноември“ – „ноемаври“, „запушен“ –
„запуштен“, „перде“ – „периде“.
За механизмите на тази форма на дисграфия няма консенсус между авторите. Редица автори я свързват най-вече с недостатъци в устната реч или с
нарушения на психичните процеси.
Изследователите отбелязват, че сложни форми на езиковите операции,
анализ и синтез при умствено изостаналите деца са нарушени и се формират
много трудно. Те свързват това с характера на езиковия материал и отбелязват
значителното влияние именно на този фактор за възникването на специфичните грешки при писането. Ние също се придържаме към това мнение.
Следователно писмото се явява сложна езиково знакова система.
Нарушенията на писането у деца с интелектуална недостатъчност е едно
от най-разпространените и тежки речеви нарушения. През всичките години на обучението в писане при децата с отклонения в умственото развитие
се наблюдава широк спектър от специфични грешки. В историята по този
въпрос мненията на изследователите относно характера и природата на нарушенията на писането у учениците с интелектуална недостатъчност са се
променяли във времето.
Изследователите изхождат от факта, че сложните функции на устна и
писмената реч у децата с нарушение на интелекта се развиват в условията на

Дисграфия обусловена от нарушение на езиковия анализ и синтез при... 75

понижена познавателна активност и при недоразвитието на такива процеси
като анализ, синтез, сравнение и обобщение. Това се проявява в късно развитие на речта, в безразличие към собствения си дефект на произношението, в
отсъствие на внимание към звуковата страна на речта, а по-късно и в нарушения на писането.
Учениците с нарушение на интелекта не са в състояние да правят сравнение между звуковете в думите, да подбират думи по зададен звук, не забелязват допуснатите си грешки при писане. Дори и след продължително
обучение са склонни да обръщат повече внимание на предметното значение
на думите, а не на техния звуков състав. Това състояние на познавателната
дейност в речевата сфера води до трудности при овладяването на писането от учениците. От тук изследователите правят извода, че недоразвитите
представи за звуковия състав на думите задържа формирането на фонетична ясна устна реч и писането. Изоставането в развитието на фонематичното възприятие при тях се разглежда като резултат от непълноценността на
аналитико-синтетичните процеси наред с изоставането и на другите висши
психични функции.
Грешките на писането при деца с интелектуална недостатъчност авторите свързват с нарушенията в мотивационната дейност, както и с такива
конкретни причини:
а) непълноценност на зрително-гностичните функции;
б) недобра зрително-пространствена диференциация в изображенията
на предмети;
в) неясни, неопределени зрителни образи на буквите;
г) нарушения на зрително-пространствената ориентация в буквите;
д) непълноценност на анализа при пространствените отношения;
е) несформираност на соматогнозиса;
ж) недостатъчна сформираност на фината моторика на ръцете.
Този начин на изучаване на нарушенията при писане у деца с интелектуална недостатъчност не дава основание за изводи във връзка с механизма
на дисграфията. Важен е извода за причинно-следствените връзки между несформираността на фонематичните процеси и нарушените психични функции. Авторите не обясняват каква е тази връзка, какви са образите на несформираност на фонематичните процеси и кои нарушения на психичните
функции влияят на грешките при писане.
Тези нарушения, по мнението на авторите, са обусловени от особеностите на организацията на психичната дейност на децата в момента на писането:
трудностите при координирането на всички операции и задачи, стоящи пред
пишещия, трудностите при разпределението на вниманието между тях, невъзможността за едновременното им прилагане и трудности при прехода от
една дейност към друга.
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Изучавайки механизма на дисграфията при нарушение на анализ и
синтез на структура на думата учените достигат до извода, че грешките при
писане (пропуски на букви, добавяне на букви, разместване на букви и др.)
в допълнение към нарушенията на психичните процеси оказват влияние и
лингвистичните (езикови) фактори: звуково-сричковата структурата на думите, продължителност на звуковия ред, сложността на сричковите структури.
По този начин, механизмите на дисграфията, обусловена от нарушаването на анализ и синтез на структурата на думата у деца с интелектуална
недостатъчност изследователите свързват с лингвистичните фактори.
Н.А. Щуренкова прави извод, че дисграфията у деца зависи от състоянието и степента на сформиране както на устната реч, така и редица неречеви функции, необходими за осъществяването на процеса писане. За да се
определят начините за подобряване на логопедичната работа авторът препоръчва да се изходи от две взаимно свързани позиции: идентификация и
анализ на трудностите при осъществяването на различни видове писане и
последователността на развитието на психичните функции (речеви, гнозисни, моторни), сформираността на които е предпоставка за успешното овладяване на писането.
От направения обзор по въпроса за нарушенията на писането у ученици
с интелектуално недоразвитие могат да се направят следните изводи:
– Ранните разработки са основани на наблюдения и не са потвърдени от
експериментални данни. Описвайки отделни симптоми, авторите разглеждат само външната страна на явлението и не разкриват механизмите на нарушенията на писането у учениците.
– Причините за възникване на дисграфията изследователите виждат в
речевото недоразвитие, в несформираността на фонематичните процеси, в
трудностите при звуковия анализ на думите.
– Много често обосновки за механизма на нарушение не се дават. Нарушенията на писането авторите свързват с недоразвитие на различните психични функции, а към механизмите се причисляват неречевите симптоми.
– Недостатъчното провеждане на сравнителни изследвания на нарушения на писането при деца с интелектуална недостатъчност и деца в норма
прави още по-трудно определянето на характеристиките на учениците с дисграфия с интелектуално недоразвитие.
BIBLIOGRAPHY
1. Mavlov, L. Fundamentalna nevrologia. S., 2000.
2. Matanova, V. Disleksia. S., 2000.
3. Volkova, L. S. Osnovi na logopediata. Мoskva, 1989

77

ХАРМОНИЧНОСТ МЕЖДУ АКАДЕМИЧНОТО
ПОЗНАНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ
(СОЦИОЛОГИЧЕСКО ЕСЕ)
Живко В. Жечев

HARMONY BETWEEN ACADEMICS AND PRACTICE
(SOCIOLOGICALESSAY)
Zhivko V. Zhechev

ABSTRACT: Students inSocial Studiesand Social pedagogy conducted exercises in the Detelinaorphanage. Theydealt with various children there depending on their assignments. Communicating with children at risk enhanced their skills of their future jobs. They offered those children
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Според тълковния речник социализацията е приобщаване към среда, колектив, общество.
За децата особено важни са първите години от развитието, защото в тези години се изгражда фундаментът на бъдещата личност. Личността на родителите,
техните грижи, нежност и внимание дават спокойствие и увереност за бъдещето
на детето.
Но не всички деца са получили шанса да имат загрижени и отговорни родители. За съжаление, част от тях лишават децата си от обич и нежност, а по този
начин и от бъдеще, поради най-разнообразни причини. Изоставените и неглижирани деца стават все повече и повече в държавни домове и институции за отглеждане на деца в риск.
Защото именно тези деца са в един постоянен риск и вероятността да станат
клиенти на правоохранителните органи е твърде голяма.
Тези деца са плахи и неуверени, неподготвени за предизвикателствата на
живота, склонни бързо да отстъпват и да се предават, колебливи са в определяне
на своето мнение и трудно отстояват позиции.
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Идеята да се изведат децата от социално-педагогическите заведения и да се
реинтегрират обратно в своите семейства и роднини или да се отглеждат в приемни семейства, разбира се, е похвална, но прибързаността при осъществяването
£ поставя в много случаи под съмнение крайния резултат. Внасянето на готови
модели трябва да става много внимателно и само при задължително съобразяване с конкретните условия. Това е особено важно сега, когато икономическата
криза е добро извинение за много думи и малко дела.
Пък и не всички деца в риск имат шанса да бъдат осиновени, взети от приемно семейство или пък да преоткрият своето семейство.
Затова са много важни подрепата и куражът за децата, които са в институции. Те също заслужват да имат своя шанс в живота. Трябва да бъдат достатъчно
подготвени за момента, в който ще излязат от Дома и ще трябва сами да намерят
мястото си на житейската сцена.
Именно поради това социализацията на децата от домовете, т. е. приобщаването им като равнопоставени към средата и обществото, е особено важна и е
голяма отговорността на работниците в тези институции. В този смисъл децата
от Дома за деца, лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) „Детелина“ в град Шумен
имат огромен шанс да сполучат, защото домът е база за практики на Шуменския
университет „Еп. Константин Преславски“. Студентите от специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“ не само ходят на наблюдения в Дома,
но и стават част от екипа, който се грижи за децата.
В практиките си през различните етапи от своето обучение студентите проверяват и прилагат знанията си от теоретичния курс в университета. Първоначалната им задача са наблюденията в ДДЛРГ, запознаването им с устройството на
институцията, нормативната база за работа, Правилника за вътрешния ред и т. н.
Заедно с тези задължителни знания студентите в тези часове за първи път се
запознават с децата от Дома. Те, разбира се, са подготвени за тази среща от своите
преподаватели и работещите в Дома, но това първо запознанство е винаги много
любопитно и винаги изненадващо. Децата и студентите са в едно взаимно проучване известно време, но много скоро се обособяват приятелства по интереси или
заради задачите, които имат студентите.
Наблюденията и летните практически модули в голяма степен избистрят
взаимоотношенията и определят взаимодействията.
По време на летните практики студентите виждат децата в различна от обичайното светлина, защото ходят заедно с тях на море или на планина и са по-дълго с тях в свободното им време.
По този начин студентите, за които една от задачите е опит за социално-педагогическа характеристика, опознават децата чрез многообразието на техните
прояви в различни условия, което изисква висока адаптивност към променящата
се среда. Подготвени по този начин в последния курс на обучението си, студентите от специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ фактически са на пълен работен ден в ДДЛРГ „Детели-
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на“. Те имат същото работно време както и служителите от Дома. Имат същите
задължения и отговорности, но, разбира се, не са оторизирани да вземат решения. Но пък са в правото си и е тяхно задължение да предлагат такива решения,
които след подробно разглеждане и детайлно обсъждане могат да станат миродавни. За тази възможност – да предлагат решения – младите хора се готвят през
целия курс на университетското образование. Сега е моментът те да приложат
наученото и да се уверят в приложимостта на придобитите знания. Тук проличават пропуските, но има и неочавнани открития – понякога тези, които не са
били най-добрите в теорията се оказват с талант при общуването с децата, лесно
печелят тяхното доверие, по-лесно се вписват в средата и по този начин по-лесно
могат да въздействат върху тях.
Главната задача, която преподаватели и служители в Дома поставят пред студентите, е да мотивират децата за учене и трайни знания. Това е много сериозно
предизвикателство пред младежите, защото децата са с неустойчиво внимание,
неуверени знания и в повечето случаи лишени от амбицията да се утвърждават в
своята среда чрез наученото в училище. Голяма част са примирени с положението
си на аутсайдери, но има и такива, които са се научили да извличат максимална
полза от ситуацията чрез съжалението и милозливостта на възрастните. За съжаление, в училище преподавателите често изпадат в две крайности в преценката си
за децата от Дом „Детелина“ – или ги обявяват за безнадеждни, без възможности
и интелект, или напротив, от криворазбрано съжаление или нежелание за диференцираност при подходите им пишат незаслужени положителни оценки, които
обаче не помагат на никого. По този начин те подготвят възможността тези деца
да бъдат посредствени и неуспешни в последващите си житейски проявления.
Социализацията е не само приобщаване – тя е и промяна на социалния статус. Стремлението към тази промяна е движещата сила на обществения прогрес.
В общества като това в Дом „Детелина“ винаги има строга вътрешна йерархия и субординация – може би не така отчетливо артикулирана, но действена и
ефективна. Неформалните лидери определят мястото на всяко дете в тази общност и общата линия на поведение.
Затова и една от задачите на студентите в преддипломния им стаж е да открият тези неформални лидери и да ги спечелят за каузата на знанието и добрите
взаимоотношения.
В повечето случаи успяват и това е, което дава увереност на преподавателите и служителите, че общуването между студентите и децата носи определени
ползи за малките и им помага за събиране на самочувствие и кураж за времето,
когато ще напуснат социално-педагогическото заведение.
Но, разбра се, всичко казано дотук може да бъде възприето само като много
и хубави приказки. Затова ще подкрепим нашите думи с конкретността на примера:
В хода на преддипломния стаж у студентите узря идеята да запознаят децата
от Дом „Детелина“ с богатата история на Шумен чрез посещение на музеите в
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града. Любопитното е, че се оказва, че подобна идея е добре дошла и за студенти,
които не са от град Шумен. По този начин те преоткриха историята и се изпълниха с уважение към града, в който учат. Сигурни сме, че в бъдеще те ще бъдат
добри посланици не само на Университета, но и на Шумен.
Студентите поработиха здраво с децата и за всяко посещение в музей имаше
специално подготвени деца, които да го представят. Всички се справиха според
възможностите си, но един случай беше трогателен и показателен.
В Дома имаше едно дете на 10 години от близките села. Децата бяха поставили тази Лили на най-ниското стъпало в своята ерархия. За тях тя беше просто
Лили – циганчето от село Каменяк, което е глупаво и има въшки. Разбира се, в
Дома въшките отдавна бяха спомен за Лили, но всички помнеха деня на идването
£ и нейния нелицеприятен вид.
Никой, включително и служителите от Дома, не вярваше, че Лили може да
се справи с някоя по-сложна задача, камо ли да участва в представянето на някой
музей и още по-малко на музея на най-младия Апостол на свободата, героя от
Априлското въстание – Панайот Волов.
Само студентите бяха сигурни, че ще успеят. И направиха всичко възможно
да го докажат. Възложиха на Лили да научи много дългото стихотворение „Сълзата на Волов“. Помагаха £ най-добрите студенти. Ученето на това стихотворение
се превърна в тест за тяхната упоритост и отдаденост на каузата. Те бяха толкова
настойчиви, че заразиха и самата Лили.
Когато студентите вдигнаха Лили върху старата чешма в къщата на Волов,
презрителните възклицания от нейните връстници ясно показаха отношението
към нея и мястото £ в Дома.
Когато обаче тя започна своята рецитация – много плаха, неуверена, с неточни акценти и твърде първична – полека-лека в двора на къща-музей „П. Волов“ се възцари дълбока тишина и когато Лили свърши последния стих, възторжените викове изразиха почудата и възхищението на нейните приятели от Дома.
С едно стихотворение, с една добре премерена и подбрана постъпка всъщност Лили промени своя социален статус: На плочата на чешмата стъпи Лили
– циганчето от с. Каменяк, а след стихотворението оттам слезе Лили, която знае
стихотворение. Тя беше завоювала уважение и ново място под слънцето на Дом
„Детелина“. Затова заслугата беше както на нейната упоритост, така и на подготвеността и амбицията на студентите.
След тази си проява Лили се окуражи дотолкова за живота, че когато поискаха да я осиновят тя беше готова за тази важна промяна в живота си.
Този пример и още много, които се случват в работата на студентите не само
в ДДЛРГ „Детелина“, но и в останалите бази на ШУ „Еп. Константин Преславски“
дават основание да следваме поетата линия на хармоничност между академичното познание и практическите умения в името на едно по-убедително образование
в сферата на социалната работа.
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Значението на образованието и на образователната система в съвременния глобализиращ се свят все по-категорично поставят въпроса и повишават
изискванията към училището за подготовка на подрастващите да живеят и да
се трудят в един динамично променящ се свят.
Българският народ традиционно приема образованието като висша обществена ценност и полага специални усилия децата му да я постигнат. Конституцията на Република България и Законите за народната просвета през
различните периоди и днес утвърждават народностния характер на образованието, достъпност и право на образование на всички без разлика по пол,
възраст, националност, вероизповедание и други. Българската образователна система през историческото си развитие се отличава със своята стабилност,
висок обхват на децата, добро качество на образование и възпитание на учениците.
Изминалите две десетилетия бяха съпроводени с изключително динамични промени във всички области на политическия, обществения и икономическия живот на страната. С особена сила това се отрази върху образователната система. Съпровождащите прехода тежки социално-икономически
сътресения в страната, безработицата и масовото обедняване промениха из
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основи устоите на съществуващата ценностна система. От всички преживени
кризи в преходния период, развили се в един изключително кратък от историческа гледна точка период от време, кризата на ценностите е тази, която още
дълго ще поставя своя отпечатък върху начина на мислене, поведение и оценки. Обществото, в т.ч. и семейството, образователната система и училището,
се оказаха неспособни да помогнат на подрастващите да изградят своята система от приоритети, необходима им за пълноценно и достойно присъствие в
социално-икономическия живот.
Периодът след 1989 год. е съпътстван с факти и явления, като някои от
тях се развиват и като тенденции, които не могат да не предизвикат сериозно
обществено безпокойство, а именно:
 Трудности от социален, икономически, етнически и социално-педагогически характер, които забавят във времето осъществяването на задължителното основно образование. Новата законова уредба не гарантира в необходимата и достатъчна степен равния достъп до образование на всички деца.
 Развитие на негативни явления в образованието (необхванати и отпаднали от училище деца; първична (класическа) и функционална неграмотност; демографски срив). Липса на ефективна информационно-управленска
система в образованието.
 Снижаване на качеството на образованието (изоставане в съвременното материално-техническо и технологическо обновяване на училището и
на образователния процес; елементи на формализация и сегрегация; липса на
цялостна система за оценяване и стимулиране на дейността на училището).
 Понижаване на равнището на санитарно-хигиенните условия на образователния процес и здравното обслужване на училището.
Върху резултатите от училищното обучение оказват влияние множество
фактори, предизвикващи неблагоприятни последици. Условно тези фактори
могат да бъдат обединени в две групи, които се намират в тясна взаимообвързаност и взаимодействие.
Първата група включва онези фактори, които са външни по отношение на
образователната система, оказват директно въздействие върху нейното развитие и като цяло характеризират облика на нейната социална среда. Най-значимите от тях са свързани с неблагоприятните социално-икономически условия, с
които главно се идентифицира дефицитът на средства за поддръжка на училището (недобро стопанисване на сградния фонд, неосигуреност на отоплителния
сезон, амортизирана материално-техническа база и др.); незадоволително заплащане на педагогическия труд, а оттук ниският социален статус и слабият обществен престиж на учителската професия. Специално трябва да се подчертае
обедняването на домакинствата (през 2006 г. 14,8 % от тях живеят под границите
на бедността) и произтичащите от това материални затруднения при издръжката на децата, които са ученици. От същото естество е и влошената демографска
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картина у нас, отличаваща се с намаляване броя на населението, в това число
непрекъснато намаляване броя на децата в училищна възраст и учащите.
Обезлюдяването на малките населени места и демографската криза водят
до още едно утежняващо ситуацията обстоятелство – закриване на училища,
което продължава и понастоящем. Това поставя на дневен ред преоценката
на съществуващата училищна мрежа, създадена през 50-те и 60-те години на
миналия век, както и необходимите промени на сега действащата нормативна
база за пълняемост на училищните паралелки, за съотношението на броя на
учениците и учителите и т. н. Съществуващата демографска ситуация влияе
неблагоприятно върху образователната система и поради факта, че се променя
етническия състав на децата, постъпващи в училище. Това поражда сериозни
проблеми, тъй като за малка част от представителите на малцинствата, особено ромите, образованието не заема значимо място в житейската им ценностна
система (табл. № 1). Като се вземе предвид по-ниския стандарт на живот при
малцинствените групи, се очертава доста сложна ситуация при осигуряване
на образованието за тази част от населението на страната. Към разглежданата
група проблеми се числи също така и съществуващата криза на ценностите в
обществото и особено обезличаването на традиционни за българския народ
добродетели (родолюбие, трудолюбие, семейство и пр.), което се отразява отрицателно най-вече върху социализацията на младите хора и отношението им
към моралните ценности.
Етническа група
Българи

0–9 години

10–19 години

72,6 %

76,8 %

Турци

13,6 %

12,4 %

Роми

10,8 %

8,0 %

Други

3,0 %

2,8 %

Общо:

100,0 %

100,0 %

Таблица № 1. Разпределение по етническа принадлежност
на децата от 0 до 19 години (в %)

Втората група от фактори действа вътре в рамките на образователната
система и тяхната роля се усилва или намалява до голяма степен в зависимост от характера и силата на външните фактори. Сред тях се открояват преди
всичко отпадането от училище и девиантните прояви сред учениците.
Много голямо безпокойство в образователната система буди феноменът „отпадащи от училище ученици“. Данните от проведеното през 2006 г.
Национално представително изследване „Причини за отпадане на децата от
училище в България“ категорично потвърждават сериозността на този про-
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блем. Относителният дял на напусналите образователната система през периода 2000–2005 г. по данни на НСИ трайно се задържа в рамките 2,7 %–2,9 %
за учениците от 1-ви до 4-ти клас, 2,9 %–3,5 % за тези от 5-ти до 8-ми клас и
2,6 %–3 % за напусналите от 8-ми до 12-ти клас. Статистическите данни ясно
сочат, че независимо от прилаганите активни мерки, относителният дял на
напусналите училище деца продължава да бъде около 3 % от общо обучаваните във всички образователни степени. Освен НСИ, върху процесите на
отпадане на децата от образователната система се води наблюдение и от системата АДМИН към Министерство на образованието и науката за отчитане
на броя и причините за отпадане. Двата информационни източника обаче –
НСИ и МОН, в редица случаи показват съществени различия. Причините,
както се отбелязва в цитираното по-горе изследване са: „вероятно не толкова
в самата конструкция на системната АДМИН, колкото в начина и каналите
за получаване, изпращане, валидизиране и проверка на данните... По отношение на количествените индикатори за следене на броя на отпадналите деца,
методите и на двете институции се основават на записванията по степени
съгласно международната класификация ISCED“. Към казаното трябва да се
добави още, че не е известен точният брой на необхванатите в училище деца,
а също така трябва да се вземе предвид съществуването на т. нар. „скрито отпадане“, свързано с факта, че около 1/3 от учениците имат голям брой отсъствия (не рядко 100, а дори и повече), което означава, че те не само формално
се водят като посещаващи училище, но и пропускат значително количество
учебен материал. Около 10–12 % от учениците твърдят, че необосновано отсъстват от часове и даже безпричинно не ходят на училище за няколко дни
или повече. Приема се, че именно сред тях се намират застрашените от отпадане ученици, доколкото това свидетелства, че тяхната връзка с училището
се намира в някаква степен на разпадане. Според наблюденията критичната
възраст, през която се отбелязва най-голям процент отпадащи, е между 14–16
години, респективно VІ-VІІІ клас, което съвпада с навлизането в един труден
за децата период – пубертета. Отпадането от училище е комплексен социопедагогически проблем, но в основата си той е преди всичко образователен
проблем и затова най-добре свидетелстват причините, които го предизвикват. В изследване, проведено на територията на община Шумен през 2008 година, се проследи динамиката на отпадането на учениците през последните
пет години. Проучи се мнението на родителите, учениците, учителите за причините за отпадането от училище.
Изследването установява, че според учениците отсъствието и непосещаването на училището най-вече се дължи на страха от изпитване и контролни
(83 %), трудни уроци (30 %), неинтересни учебни предмети (27 %), несправедливо оценяване (17 %), лошо отношение на учителите спрямо учениците (13 %)
и др. Тези данни корелират с мнението на учениците, според които за да се
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намалят безпричинните отсъствия и за да стане училището по-привлекателно
трябва това, което се изучава да бъде полезно за живота (88 %), уроците да са
по-интересни (87 %), оценките да са справедливи (77 %), учителите да имат подобро отношение към учениците (66 %).
Далеч след посочените причини се нареждат онези, които се дължат на
материални затруднения на семейството (липса на пари за закуска, за тетрадки
и учебници, за подходящи дрехи и пр.). Данните сочат, че 6,4 % от учениците са
икономически активни, т. е. работят в частния сектор (обикновено без трудов
договор, главно в търговията и услугите); 32,3 % помагат в домашното стопанство, 41,8 % помагат в домакинството и само 14 % са напълно незаети. Констатираната едновременна училищна и трудова заетост обаче не дава основание
на изследователите да твърдят, че тя оказва сериозно негативно влияние върху
подготовката на децата в училище (95,2 % от икономически активните деца
ходят на училище). Основната причина, която учениците изтъкват, е да се подпомогне бюджета на домакинството, но самият труд, който упражняват, няма
принудителен характер. Данните сочат, че 17 % от домакинствата са добре осигурени материално (месечен доход над 500 лв. на човек) и само 5 % са от много
бедни семейства (под 100 лв. на човек). Все пак трябва да се подчертае, че се установява тясна взаимовръзка между материалното положение на семейството и преценката за ползата от образованието. Децата от семейства с по-висок
жизнен стандарт по-често свързват своя житейски успех с образованието, а
децата от по-бедни, многодетни семейства и от средите на малцинствата имат
повече колебания пред перспективите да продължават образованието си. Определено внимание заслужава направеният при изследването „Проблеми на
детския труд при условията на трансформация в България“ извод, че „формиращата се ситуация в икономиките в преход да се печелят лесно и много
пари без образование и професия, допълнително измества образованието
от престижните му досега позиции в ценностната система на населението“.
Отпадналите от училище снижават величината на коефициента за образователното равнище като структурообразуващ елемент на индекса за развитие
на човека, в резултат на което, в сравнителен план с другите страни, страната
ни заема все още непрестижната 62 позиция2. Увеличеният брой на студентите не може да компенсира броя на отпадналите от училище и непостъпилите във втора образователна степен. Проблемът обаче не се свежда само до
международните позиции на страната в зависимост от индекса за човешкото
развитие въобще и от образователното равнище в частност. Проблемът с отпадането на ученици от училище е тревожен и от гледна точка на качеството
на човешкия капитал – какви са неговите измерения по отношение на образование, професия, квалификация? В този смисъл отпадането от училище сни2
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тица, родителска незаинтересованост, голям брой родители, които работят в
чужбина. Очевидно е, че отпадналите от училище деца поради семейни при- 64
чини почти се е удвоила през разглеждания период (1,7 пъти), докато отпадналите поради отсъствия и слаб успех са намалели почти двойно – от 24,5 %
и 6,0 %. Постигнатият успех на община Шумен в основни линии се дължи на
съвместната работа на всички институции – семейство, училище, община.
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се осигури на тази основа както достъп до институции, така и достъп до качество
на обучението (табл. № 2).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Град
В къщи няма кой
да му помага
Друго
Нямаме средства за
учебници и тетрадки
У дома няма условия за
учене
Нямаме средства за дрехи
за обувки, за да е облечен
като другите деца
Нямаме средства
за квартира в града

%

№

Село
В къщи няма кой
да му помага
Нямаме средства за
учебници и тетрадки
У дома няма условия
за учене
Нямаме средства
за квартира в града

%

59,2

1.

25,0

2.

10,5

3.

90,2

4.

0,6

5.

Нямаме средства
за транспорт

11,1

20,6

6.

Друго

5,6

44,4
25,9
16,7
16,7

Таблица № 2. Кои са най-големите трудности, които пречат за ученето
на децата според местоживеенето на изследваните родители
Забележка: Сборът на отговорилите надхвърля 100, тъй като въпросът допуска повече от един отговор.

Респондентите и от градовете, и от селата извеждат на първо място като
трудност, която срещат и от която се оплакват децата на родителите си – „трудно усвояване на материала“. В селата тази трудност е много по-широко изявена
(70 % от общия брой на посочените трудности), в сравнение с града (51,2 %). За
учениците от града на второ място стои „страхът от изпитването“ като трудност,
от която се оплакват на родителите си (36,6 % от общия брой на посочените трудности). За учениците от селата тази трудност заема трето място (11,7 % от общия
брой на посочените трудности), а на второ място е „незнаенето на български“
(15,0 %), докато при учениците от града тази трудност е последна, на седмо място
(3,7 %). Очерталите се различия в трудностите, които срещат учениците от града
и селото насочват и към различия в акцентите и направленията за работа в училищата. Доколкото отдалечеността на училището от населеното място, в което
живее ученикът, е свързана и с разходи за семейството, дотолкова получените
отговори ги отнасяме към икономическите причини за отпадане от училище, без
да пренебрегваме и останалите аспекти: сигурност, подготовка за следващия ден,
социална среда, съдържание на свободното време.
Незнанието на българския език е сериозна бариера пред усвояването на материала в училище, пред комуникацията с учителя и учениците. Според учители-
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те преди всичко социалната среда създава трудностите, свързани с разбирането и
усвояването на учебния материал от децата, за които българският език не е майчин. Тази причина разшири своето действие в последните години на политическо
противоборство, прикрито под формата на демокрация, при което се фетишизира ролята на майчиния език и се омаловажава ролята на официалния език, без да
се отчита отрицателното въздействие на тази практика върху реалния процес на
социална интеграция и равнище на конкурентноспособност на трудовия пазар.
За преодоляването на тази трудност има решения. По-важният проблем
тук е родителите да осъзнаят факта, че незнанието на български език е сериозна пречка за успеваемост в училище, за професионално развитие и конкурентноспособност на трудовия пазар. Отчитането на важността на тези моменти
би ориентирало родителите още в най-ранна възраст да насочат детето към
изучаване на български език. Специалистите в тази област твърдят, че паралелно изучаване на език заедно с майчиния език, също дава добри резултати.
На база на направеното проучване сред учители, ученици и техните родители следва да се обобщи:
• Хроничният недостиг на средства се очертава като сериозна трудност,
която пречи за ученето на децата под различни форми: липса на средства за
дрехи и обувки (8,5 %) и липса на средства за транспорт (5,4 %).
• Сред трудностите, които пречат за ученето на децата, родителите посочват и липсата на човек в семейството, който да помага на детето в ученето
(52,7 % от общия брой на посочените трудности). Тази трудност винаги стои
на първо място сред останалите трудности, независимо от социално-демографските качества на родителите.
• Данните от изследването очертават и трудности от личен характер,
които пречат на ученето на децата. Сред тази група трудности на първите три
места според величината на проценти на отговорилите родители са: трудности
при усвояването на учебния материал (стилът на изложение в учебниците не
отговаря на възрастта на учениците), страхът от изпитване и реда и дисциплината в училище. На четвърто място според процента на посочилите го родители–респонденти стои незнанието на български език.
Безспорно е, че не е достатъчно само да се идентифицират трудностите,
които стоят пред учениците, необходимо е да се търсят верните пътища за
тяхното преодоляване. Забавянето на работата в тази насока може да задълбочи психологическия дискомфорт на децата в училище, в резултат на което
да зачестят отсъствията им или да се намали интересът им към училището и
те да се откажат да ходят на училище. В дейността си по приобщаването на
децата към училище учителите би следвало да бъдат сериозно подкрепени от
родителите, органите на местното самоуправление, гражданските структури
и държавата.
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ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ПЛАНИРАНЕ У УЧЕНИЦИТЕ ОТ
НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН
Йорданка Ст. Пейчева

PEDAGOGICAL STRATEGY FOR THE ACQUISITION OF
TECHNOLOGICAL SKILL IN PLANNING PUPILS PRIMARY
SCHOOL
Yordanka St. Peycheva

ABSTRACT: Educational activity of the teacher who strives to achieve convincing results in
the formation of one of the most important skills in the field of engineering and technology a technology planning, it is desirable to take advantage of productive strategies. Placing of the students in
an active position, the application of interactive methods and approaches and problem situations
lead to frightening their active mental activity and ensure the appearance of own position of each
student.
KEYWORDS: technology planning, primary school level. productive strategies of education,
learning by discovery
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–295/15.03.2012 г.

Учебните програми по домашен бит и техника са част от програмите в
културно-образователната област „Бит и технологии“ и са насочени към изграждане на технологична грамотност и компетентност на учениците като съществена част от общообразователната им подготовка.
Особено актуална е заложената в програмите тенденция от І към ІV клас
да се увеличава делът на „ученето чрез откриване“.
В центъра на обучението са поставени практическите дейности като среда за развитие на познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците, включително тяхната културна, религиозна и етническа
толерантност [3].
Основните педагогически стратегии, прилагани в процеса на технологичното обучение, са възпроизвеждащи и търсещи (изследователски).
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Първият вид се основава на подходи, при които се използват готови алгоритми за преподаване на „факти, правила и поредица от действия“, които
трябва да бъдат усвоени чрез повтаряне и упражнения.
Търсещите стратегии създават условия за по-голяма самостоятелност на
учениците и съдействат за развиване на техния „откривателски опит“, който
е в основата на „ученето чрез откриване“. Продуктивната дейност е свързана
с ефективни действия по генериране на идеи, предлагане на решения, проучване, доказване, планиране и други. Този вид стратегии имат силно изразена
социална и практическа насоченост, която според Дж. Дюи „отключва“ импулсите за съзидание у учениците, поставяйки ги в активна позиция [1].
В процеса на технико-технологичната подготовка се усвояват три основни групи умения:
• Общотрудови – за планиране, контрол, хигиена, за организация на работното място;
• Общотехнически – графични умения (за изготвяне и разчитане на графични скици, рисунки, чертежи), за проектиране, моделиране и конструиране
и др.;
• Конкретнотрудови – свързани с обработване на различни видове материали, усвояване на специфични техники за тяхната обработка [2].
За формиране на конкретнотрудови и общотехнически умения от І до ІV
клас е уместно учителят да използва възпроизвеждащата стратегия на преподаване. За да усвоят отделните движения, действия на учениците са необходими тренировъчни упражнения, които се осъществяват на базата на подражанието. Например при овладяване на: умение за биговане, похватите за
изрязване по права, начупена линия, по контурите на кръг, при усвояване на
нов шев и др. В следващия етап те се усъвършенстват във вариативни условия.
По отношение на технологичното планиране голяма част от учителите
също предпочитат да използват възпроизвеждащата стратегия – те се позовават на алгоритъма, даден в учебниците. Обикновено това е информация под
формата на снимки, технически рисунки, скици, чието възприемане не е свързано с активна мисловна дейност. В тези случаи се представят техническите
параметри и условия за изпълнението на отделните операции.
Съвместната работа с базовите учители от начална училищна степен ми
дава основание да твърдя, че в процеса на формиране на общотрудовото умение за технологично планиране учениците още в първи клас могат да бъдат
включени в съвместна учебно-познавателна дейност, в резултат на която те
самостоятелно откриват етапите за успешно реализиране на практическата
работа. За това допринасят учебните проблемни ситуации и евристичните методи, използвани от учителя в урока.
Поставени в активна позиция те самостоятелно стигат и до определени
правила, използвани при подреждането на работното място, генерират идеи
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за поддържане на хигиена на работното място, както и за оползотворяване на
отпадъчните материали, получени в часа.
Учениците чакат с нетърпение часовете по домашен бит и техника. Въпреки написаното в учебната програма, че «процесът на обучение се ориентира не толкова към крайните резултати от практическата работа, колкото към
процесите и технологиите за тяхното постигане», по-голямата част от тях имат
желание да изработят изделията, за да украсят стаята, работното си място, да
ги подарят на своите близки или приятели. В действителност те по-малко се
интересуват от «овладяване на процесите и технологиите» в сравнение с постигането на крайния резултат – продукта. Той е основен мотив за осъществяване на ефективна практико-приложна дейност във времето, предвидено за
технологична подготовка в начална училищна степен. Именно завършеният
вид на изделието носи удовлетворение на децата за усилията, които полагат в
тези часове.
Те нямат търпение да започнат да работят, затова с желание се включват в
процеса на уточняване на технологичния алгоритъм. Обикновено когато учителят започне да обяснява начина на изработване на изделието, част от децата не слушат много внимателно, а бързат да преминат към изпълнението на
практическата задача. Ако обаче са поставени в проблемна ситуация, която
трябва да се разреши, за да започнат работа, тогава те се мобилизират и осъществяват активна мисловна дейност – анализират, сравняват, откриват закономерности. Това им помага и да разберат по-добре особеностите, свързани с
технологията.
Интересът към технологичното планиране може да бъде засилен, ако то се
осъществява в условията на информационна среда. Възможност за това дава
работата с интерактивна дъска. Отделните елементи на технологичното табло
под формата на изображения или думи могат да бъдат дадени разбъркано и
задачата на учениците да бъде правилното им подреждане. Реденето на пъзели
или решаването на кръстословици, свързани с планирането дава същия положителен ефект. Възможността за работа с интерактивната техника поддържа
интереса на учениците на високо ниво и това допринася за ефективността на
познавателната им активност в този компонент от урока.
По този занимателен начин се създават условия за по-задълбочено вникване в същността и осмисляне на закономерностите на технологията, осъществява се една осъзната продуктивна дейност. Планирането на предстоящата трудова задача се извършва под ръководството на учителя с активното
участие на учениците. Провокацията към тях – да участват в разкриването
на пътя за осъществяване на правилна предметно-манипулативна дейност, им
гарантира по-успешно достигане до желания резултат.
За ефективно прилагане на продуктивната стратегия при формирането
на умение за технологично планиране е целесъобразно учителят да използва
различни схеми за технологично планиране:
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1. Макетно технологично табло – използва се при оригами в първи клас,
когато се изработват по-сложни фигури и уменията на ученеците за разчитане
на графични изображения още не са достатъчно добре развити.
2. Таблична форма – технологично табло, което включва словесна или визуализирана (в І клас) информация за: технологични операции, материали и
инструменти. Тя може да бъде представена в следните варианти:
– при по-голям брой операции обикновено се записва само последователността им на дъската, за да се насочи вниманието на учениците към тях, при
положение, че няма нови материали и инструменти за работа;
– когато технологията се свързва с използването на нов материал или
инструмент е удачно неговото включване и изписване в технологичния алгоритъм. Целта е да се види и запомни правилното му наименование. Например при използване на кабарчето като инструмент за пробиване или като съединителен елемент, учениците често казват „габър“. Ако учителят не обърне
внимание на това и не изпише правилно названието му на дъската, ученикът
запомня грешния термин.
В случая се прави пълно технологично табло или непълно, което включва: операции и материали (ако има нов материал), или операции и инструменти (при наличие на ново техническо средство).
3. Система от рисунки или снимки, отразяваща технологичния ред на
операциите (в учебниците преобладава този тип на представяне). Такъв вид
информация е по-достъпна за възприемане.
– За по-добро онагледяване изображенията могат да се сканират и да се
покажат на екран. По този начин вниманието на учениците със сигурност се
насочва по-добре към всеки един етап.
– Учителят може да подготви свои по-схематични графични изображения (скици) с цел развиване на графичната култура и абстрактното мислене у
учениците.
4. Създаване на условия за допълване на липсващи или погрешно поставени елементи в схемата за технологично планиране. Това са проблемни ситуации, при които:
– трябва да се открият умишлено допуснати грешки в попълването на
технологичния алгоритъм – в логическия порядък, по отношение на правилното им изписване или позицията им в технологичната схема;
– откриване и допълване на операции, материали или инструменти, които не са включени в технологията.
5. Видеоклип:
– на цялостната технология;
– частично представяне на по-трудни операции, или такива, чието онагледяване е трудно изпълнимо.
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Издателствата „Просвета“, „Бит и технологии“ и „Булвест“ предлагат видеоклипове към някои от темите и това в голяма степен улеснява учителите.
6. Осъществяване на самостоятелно технологично планиране.
Четвъртокласниците трябва да притежават способността не само да умеят да планират технологичните операции, необходими за изработването на
дадено изделие, но също така да прилагат творчески подход при неговото изработване, което от своя страна рефлектира върху умението им да съобразяват постигането на крайната цел с избора на подходящи технически способи,
материали и инструменти. В тази връзка могат да се посочат следните етапи в
развитието на умението:
– В условията на репродуктивна практико-приложна дейност – технологичното планиране се свързва с даден образец – планират се технологичните операции, материали и инструменти. Учениците от втори клас могат да се
справят със задачи от този род.
– При работа по даден образец, който е желателно да бъде променен по
отношение на конструкция или естетическо оформление. В този случай е възможно да се промени видът на някои технологични операции или логическият
им порядък. Учениците в трети клас са в състояние да решават подобни задачи.
– При продуктивна практическа дейност, когато се проявява творчество
– работи се по зададени технически параметри или се поставят определени естетически изисквания към крайния продукт. Учениците могат самостоятелно
да изберат технология и да планират всички етапи за реализацията £, както
материалите и инструментите за работа. В този случай технологичното планиране е на най-високо ниво.
Например при направата на пано или картичка могат да се припомнят
познати, а също така и да се демонстрират нови техники за изработване на елементите (цветя например). Предлага се разнообразие от материали и инструменти. Ученикът сам избира как, от какво и с помощта на какви инстументи
ще изпълни практическата задача. Всичко това е съпроводено със способността му да осъществява технологично планиране. Натрупаният опит в това отношение му помага по-успешно да съобрази техниките, които ще използва с
избора на съответен материал и инструмент.
Педагогическата дейност на учителя, който се стреми да постигне по-убедителни резултати при формиране на едно от най-важните умения от областта
на техниката и технологиите – за технологично планиране, е желателно да използва възможностите на продуктивните стратегии. Поставянето на учениците в активна позиция, прилагането на интерактивни методи и подходи и проблемни ситуации водят до провокиране на тяхната активна мисловна дейност
и гарантират изява на личностностната позиция на всеки ученик.
Съвременният педагог трябва да се стреми към сътрудничество с учениците, да предлага различни схеми за реализация на технико-технологичните
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задачи, но в същото време да им предоставя възможност за вземане на самостоятелни решения.
В подобни ситуации те се чувстват значими, придобиват самочувствие и
увереност, развиват своите способности.
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КОНСТРУКТИВНИ МЕТОДИ В УРОКА ПО МАТЕМАТИКА
В УСЛОВИЯТА НА ИНГЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Калина Ив. Алексиева

CONSTRUCTIVIST MATHEMATICS TEACHING METHODS
WITHIN AN INTEGRATED LEARNING PROCESS
Kalina Iv. Aleksieva

ABSTRACT: This article examines the effects of mathematical, constructivist learning techniques and methods of instruction of children with special educational needs within an integrated
curriculum and studies the student‘s activities during the process.
KEYWORDS: Constructivism; Direct instruction; Mathematics education; Mild mentalretardation; Multiplication
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–289/15.03.2012 г.

Интегрирането на деца със специални образователни потребности в общата образователна среда е особено актуален проблем, свързан както с усъвършенстването на системата на специалното образование, така и с усъвършенстване на цялостната ни образователна система. Появата на интегрираното, и особено на включващото обучение, се определя като най-силно провокиращо сред промените, през които е преминала общата педагогика и най-вече
обикновеното масово училище от Коменски насам.
Задача на интегрираното обучение е да създава такива условия за децата,
в които те да могат максимално да разгърнат своите възможности, да формират максимално знания и умения в зависимост от своя потенциал. Принципът
на интеграция трябва да бъде един от основните в нашата образователна система, естествено, подкрепен и със законите в областта на образованието.
Образованието на децата със специални образователни потребности
трябва да се извършва от специалисти с висока професионална компетентност и подходяща квалификация. Пред тях са поставени редица въпроси от
организационен, дидактически и частно методически характер, а именно: как
да се организира учебната дейност така, че да се постигне успешно овладяване
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на учебния материал от всички ученици (от децата в норма и от техните връстници със специални образователни потребности); какви методи, средства,
техники и форми на работа следва да се използват, за да се създадат оптимални уловия за развитие и на децата със специални образователни потребности;
по какъв начин да се включат те активно в учебно-възпитателния процес и др.
Всеки интегриран ученик трябва да има индивидуална програма, подготвена от екип от специалисти, като важен елемент в структурата на програмата
е отразяването в нея на силните страни на детето. Тук трябва да се подбере
внимателно и моделът за интегриране на детето, като се имат предвид положителните и отрицателни страни и се преценява за всяко дете поотделно, защото
няма универсални модели, а има конкретни – подходящи за всяко дете.
Образованието е право на всяко дете и в този смисъл интегрираното обучение се стреми да осигури достъп на всички деца до съответното подходящо,
достъпно и ефективно образование. Това образование е подход, който поставя детето в центъра на образователния процес. Децата са отделни личности
с различни потребности от обучение. Най-общо интегрираното обучение е
форма на обучение на деца със специални образователни потребности (СОП),
при която всяко от тях се обучава в училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение (ИО) е прието
официално през 2003 г. То обхваща следните категории деца: с интелектуална
недостатъчност; със зрителни затруднения; със слухови нарушения; с хронични заболявания; с езиково-говорни нарушения и множество увреждания.
Приема се, че тези категории деца са със специални образователни потребности поради наличието на определени нарушения в различни сфери –
познавателна, моторна, сензорна.
Познавателното развитие на децата със специални образователни потребности се основава както на общи прояви, така и на различия, свързани
със степента на съответното увреждане, с качествата и равнището на познавателната активност, с индивидуалните особености на личността.
Децата със специални образователни потребности често срещат затруднения при изучаването на математика и се нуждаят от специално внимание, за
да развият основни математически познания [1]. Изследователи са документирали специфичен недостиг на математически познания. В областта на изчисляването учениците показват затруднения при обработване на информацията,
концептуализация на проблемите и използването на ефективни стратегии за
изчисление. Нужни са им повече упражнения, за да автоматизират смятането
[5]. Усвояването на знанията, които учителят преподава, е затруднено заради
недостатъчното развитие на основните психически процеси като памет, внимание, мислене и др. За да се постигнат поставените цели е необходимо цялата
информация да се повтаря многократно.
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Ученето стъпка по стъпка от конкретно към абстрактно, работата с материали за ментална репрезентация и използването на релевантни примери
може да помогне [9]. На тези ученици са им нужни насочващи и подробни
инструкции, ясно формулиран анализ на задачите и определени инструкции
за автоматизация и генерализация. На практика директното инструктиране
е задача на учителя, защото той осигурява ясни систематични инструкции
[4]. Новите стъпки в процеса на обучение се преподават една по една в съответствие с прогреса на ученика. Уроците са генерално устроени по един и
същи начин. При встъпителната фаза се „спечелва“ вниманието на учениците,
прави се актуализация на предните уроци и се очертават основните цели на
настоящия урок. В основната част на урока учителят показва как определен
проблем може да бъде решен и ученикът може да работи над проблема, при
необходимост, с помощта на учителя. Когато учениците покажат достатъчно
разбиране, им се дават още подобни проблеми за самостоятелно упражнение.
Учителят наблюдава учениците при упражнението, проверява резултатите им
и нанася корекции. Този начин на директно инструктиране е считан за много
ефективен [7, 2, 9, 3, 6].
Такива препоръки обаче са в противоречие на международните подобрения при преподаването на математика, разчитащи на повече конструктивни методи, при които индивидуалните „продукции“ и „конструкции“ на
учениците играят централна роля. Учениците трябва активно да участват в
учебния процес, за да станат активни учащи се. Предизвикателството при
преподаването от подобна конструктивна перспектива е да се създаде опитност, която да ангажира учениците и да ги насърчава да откриват нови познания при стандартни и специални образователни системи [10]. Докато работят
заедно и докато обсъждат възможните решения взаимно, учениците развиват
стратегии за решаване на проблеми, които трябва да обяснят и да докажат
един на друг.
Въпросът, който се повдига, е дали учителят може да направи учениците
със специални образователни потребности активни участници в учебния процес по математика и как този процес да стане ефективен за двете категории
ученици. Изследвания показват, че инструкции, базирани на конструктивни
методи, водят до по-добри резултати, че ученето с подобни методи е по-мотивиращо, увлекателно и предизвикателно.
Целта на разработката е да се проучи ефектът от прилагането на конструктивни методи и техники в урока по математика и да се проследи участието на учениците в усвояването на учебния материал и умението за свързване
на новата информация със старата.
По време на зимния семестър съвместно със студенти проведохме наблюдение над работата на ученици със специални образователни потребности в
поредица от уроци по математика за усвояване на таблицата за умножение.
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На учениците се предложиха следните конструктивни техники и методи за усвояване на табличното умножение:
1) автоматична;
2) обратна (5х6 = 6х5);
3) раздробяване на 5 или 10 и добавяне (8х7 = 5х7 + 3х7;
13х5 = 10х5 + 3х5);
4) раздробяване на 5 или 10 и изваждане (9х7 = 10х7 – 1х7;
4х8 = 5х8 – 1х8)
5) удвояване (6х4 = 3х4 + 3х4);
6) съседни (8х9 = 9х9 – 1х9);
7) рецитиране на глас и разписване на таблицата за умножение;
8) повторение на събиране;
9) използване на подръчни материали или рисуване.
Уроците протичаха по следния начин: започваха с повторение на преподаваното по време на предния урок. Когато учениците покажат достатъчно
разбиране, учителят продължава със съдържанието на новия материал. Учителят въвежда нов проблем и показва как той би могъл да бъде решен. Набляга
се на обяснението на стратегията, която трябва да се използва. След обяснението на един или два примера, няколко задачи биват упражнени и обсъдени
в групата. Груповата инструкция бива последвана от индивидуална фаза на
упражнение, при която ученикът може да се запознае с типа задачи и да осъществи връзка с ментално решение на проблемите.
Учениците се научават да работят с лист със стратегии, за да им е по-лесно да изберат най-удачната. Стратегиите при този тип инструктиране са следните: обръщане, раздробяване на 5 или 10, съседни, удвояване, рецитиране на
таблицита за умножение и повторение на събиране.
Учителят задава проблем и децата активно търсят неговото решение.
Учителят поддържа учебния процес като задава въпроси и провокира дискусии между учениците. Той може да насърчи откритието на нови стратегии
като предостави допълнителни, по-трудни проблеми, помага на учениците да
класифицират различни стратегии и задава въпроси за ефективността на конкретни такива.
При така организирания учебен процес наблюдавахме повишена активност от страна на учениците, включване с правилни отговори, опити за предлагане на нови техники, готовност за участие наравно с останалите ученици в
самостоятелната работа, отделяне на повече внимание на различни възможни
решения и стратегии.
Извод: Когато учениците не могат автоматично да обработват основни
факти, трябва да разчитат на стратегии. С достатъчно упражнения те могат да
се справят по-бързо с развиването на определена стратегия и да започнат да
свързват проблемите с техните решения.
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Тези резултати са плод от изключителните усилия, педагогическия такт
и майсторството на учителя да намери вярната посока, да „грабне“ вниманието на ученика, да съумее да го задържи, да го направи активен участник в
учебния процес, да разшири светогледа му, да го подтикне към самостоятелно
опознаване на новото.
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ABSTRACT: This report is to examine the findings of a research on acquisition of skills
throughphysical exercises and sport for recreational purposes.
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Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–284/15.03.2012 г.

В съвременното общество все по-ясно се осъзнава, че в основата на личното щастие за човека на първо място стои неговото здраве. Здравият човек е
в състояние да бъде истински работоспособен, да твори и да създава културни
и материални ценности. Спортът развива у хората воля за живот, подпомага
поддържането на добрия здравен статус на индивида, създава навици и умения за справяне с новите предизвикателства на съвремието, както и е основното средство за справяне със стреса. На всички ни е ясно, че физическото
възпитание и спортът трябва да бъдат неделима част от живота на всеки човек. Но тук възниква и големият въпрос – защо днес се налага да мотивираме,
да настояваме, да търсим нови методи и форми за една обичана и практикувана от децата дейност, започнала да губи своята привлекателност и същност
– играта и заниманията със спорт? Кои са факторите, които демотивират подрастващите да практикуват спорт и ги хвърлят в ръцете на пороците и негативните явления на съвремието?
Необходимо е институции, родители, спортни деятели и педагози да застанат от една и съща страна на бариерата, да си подадат ръка и целенасочено
да работят в посока за мотивиране на младото поколение за самостоятелни
занимания със спорт.
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Целта, която си поставихме, е да проучим дали подрастващите се занимават със спорт в свободното време и изпитват ли потребност за занимания
с физически упражнения и спорт извън задължителните часове в училище.
Конкретни цели на физическото възпитание в свободното време са:
1. Разширяване на обхвата и създаване мотивация на децата за участие
в спортни занимания, с оглед подобряване на физическата им дееспособност,
разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време.
2. Придобиване на първоначални знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.
3. Популяризиране сред подрастващите на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт.
4. Използване възможностите на спорта като превенция на агресията,
насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици.
5. Формиране и развитие на социални качества у децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей“.
Дейностите на учениците в свободното време са важен социализиращ
фактор. Под свободно време се разбира тази част от времето на учениците,
която остава извън учебната заетост, подготовката за училище, придвижването до училище, самообслужването, участието в домашния и други форми на
труд, грижата за членове на семейството.
Факторите, определящи свободното време на учениците могат да се
представят в три групи:
 Социално-демографски фактори.
Това са: пол, възраст, образователно равнище – завършен клас, местоживеене, етническа принадлежност.
 Фактори, определящи величината на свободното време.
Към тях спадат: учебна натовареност – занятия в училище и самостоятелна подготовка, платени форми на извънучилищно обучение, домашни
задължения.
 Фактори, определящи качеството на свободното време.
Към тях се отнасят: потребности и интереси, ценности и ценностни ориентации, нагласи, социален статус на семейството, масмедии, институции,
задавани от социалната среда културни модели на поведение в свободното
време.
Формирани са два модела на структура на свободното време на учениците (на дейностите, извършвани в свободното време):
 Структура на свободното от учебни занятия време: дейности по подготовката за учебни занятия – самостоятелна подготовка и платени форми;
дейности по удовлетворявание на материални и битови потребности – хранене, лична хигиена, тоалет и т. н.; дейности по удовлетворяване на духовни потребности; физкултурно-спортна дейност; художествено-техническо
творчество и любителски труд и т. н.
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 Структура на реалното свободно време на учениците: заведения, интернет, DVD и видео, компютърни игри, кино, театри, концерти, изложби,
пътувания, спортни занимания, хоби, художествена и друга литература, общуване с родителите и семейството, с приятели.
Насищането на свободното време на децата с полезни за тяхното формиране и развитие дейности трябва да е приоритет на цялото общество. В училищната възраст се полагат основите на онези качества на личността, които са
необходими за изпълнение на държавните изисквания по предмета „Физическо възпитание и спорт“ в КОО „Физическа култура“ от една страна, и създаване на траен интерес и навик за системни занимания с физически упражнения и спорт. През този динамичен период на развитие двигателната дейност,
взаимодействието с околната среда, психофизиологичното израстване на детето са важни фактори за цялостното формиране на ученическата личност.
Занижените изисквания към формиращия ефект на физическото възпитание и спорт водят след себе си негативни последици, които се отразяват
пагубно върху подрастващите. Българските ученици изостават от своите
връстници от европейските страни в нивото на развитие на физическата си
годност. Нездравословният начин на живот води до влошаване на здравословното им състояние – наднормено тегло, гръбначни изкривявания, хиподинамия, понижена функционална годност.
В условията на реформи в българското образование все по-актуален става
въпросът за здравето на младежта и децата, тяхната физическа дееспособност
и двигателна активност. Компютърът обездвижи децата ни, лиши ги от физическо общуване, превърна ги в индивидуалисти, а спортът е начин на живот,
той е в състояние да промени човешкия живот и да гради силни и достойни
личности. Принципите на спортсменското поведение – честна игра, колективизъм, сътрудничество, взаимопомощ, мотивация за победа, упоритост, воля
и постоянство са богата гама от възможности за адаптиране на ученика към
предизвикателствата на обществото ни. Румен Вълчев казва, че „спортът не е
само движение на тялото, но и свобода за душата, че е не само път за общуване
с другите, но и път към себе си, че не е надскачване, а изследване на собствените възможности“ [3].
За разлика от задължителния учебен процес в училище, в спортните клубове и школи подрастващите спортуват доброволно, правят свободен избор
на видовете и формите на дейност, съобразно своите интереси, способности
и увлечения. Всяка принуда не само убива самостоятелността и инициативата
у децата, но и среща тяхната съпротива. Педагогическият ефект на извънучилищната възпитателна работа не е във външната организираност на свободното време на учениците, а в развитието на общите и специфични способности, в удовлетворението на потребностите от активната дейност, творчество
и общуване.
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Провеждането на занимания в нестандартна, различна от училищната
среда обстановка, формира ново поведение, основаващо се на взаимно уважение и зачитането правата на всички участници.
Нашето наблюдение е, че през учебната година учениците не разполагат
с много свободно време и неговата структура не е оптимална, т. е. дейностите,
с които то преимуществено е запълнено, не съдействат особено за тяхното
интелектуално и физическо развитие.
Заниманията с физически упражнения и спорт през свободното време на
учениците са въпрос на личен интерес, вътрешно убеждение и потребност от
двигателна дейност. Такава потребност може да се реализира и по внушение
от учителя, от съучениците, от родителите, по примера на известни спортисти
и др.
За реализиране на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проучим интересите и заниманията на учениците в свободното им
време.
2. Да установим отношението на учениците към заниманията с физически упражнение и спорт в свободното време.
Във връзка с проучването проведохме анкета със 153-ма ученици на възраст 15–19 г. от Първа езикова гимназия – гр. Варна в периода ноември 2011 г.
-март 2012 г. Потърсихме мнението им по 24 въпроса, свързани с разпределението на свободното време, тяхното отношение към спортуването в свободното време, желанията за извънурочни занимания с физически упражнения и
спорт, отношението им към здравословния начин на живот, тютюнопушенето,
употребата на алкохол, насилието, агресията и всички негативни прояви на
заобикалящата ни среда.
Основен структурен елемент на времето на учениците е времето, свързано с училище (вкл. учебни занятия и подготовка за тях). Най-голям процент от
изследваните ученици 85,7 % имат обикновено по 7 учебни часа на ден, а 4,3 %
по 6. Натовареността на учениците в тази възрастова група – 15 и 19 години – е
най-голяма. Факт е, че учениците изучават в 9 клас няколко предмета на чужд
език и съответно подготовката за матурите в 12 клас изискват повече време.
По отношение на времето за подготовка за училище е видно, че почти
еднакъв процент от анкетирани ученици 39 % и 41 % отделят между 2 и 4 часа
средно на ден и само 7 % отделят твърде малко време за самоподготовка. Всеки втори от анкетираните посещава допълнително частни уроци и платени
курсове за обучение. Твърде голям процент 71,4 % от анкетираните дванадесетокласници посещават частни уроци и школи за подготовка за матури и
кандидатстване. Оснаналите зрелостници са вече приети във Висши учебни
заведения в чужбина и отделят повече време за развлечение и подготовка за
матури.
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При проучването по пол първа позиция си запазва „интернет общуването” с
52% при момчетата и 56% при момичетата. Прави впечатление, че престоят на
девойките на 15 и 19 год. пред компютъра е съответно 60 % и 73%, а при
момчетата в същия диапазон на годините е 53% и 70%. На второ място и
момичетата, и момчетата са поставили заниманията с физически упражнения и
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При проучването по пол първа позиция си запазва „интернет общуването“ с 52 % при момчетата и 56 % при момичетата. Прави впечатление, че престоят на девойките на 15 и 19 год. пред компютъра е съответно 60 % и 73 %, а
при момчетата в същия диапазон на годините е 53 % и 70 %. На второ място и
момичетата, и момчетата са поставили заниманията с физически упражнения
и спорт. Процентът при момчетата е 35, а при момичетата – 18. Разгледано
във възрастов аспект изглеждат така: 21 % към 5 % за петнадесетгодишните
момичета и 41 % към 12 % отново за по-големите учeници. Техните мотиви за
този процент са свързани с по-добър външен вид и добра кондиция. И при
двете възрасти и пол трето място заемат „срещите с приятели“, следвани от
„посещения на културни мероприятия“ и на последно място остава „четенето
на художествена литература“. От фиг. 2 става ясно, че и в четирите позиции
девойките са по активни. Единствено в заниманията със спорт момчетата значително ги превъзхождат.
Сред факторите, определящи избора на занимания с физически упражнения и спорт на учениците в свободното време, на първо място категорично
се извеждат собствените интереси и предпочитания, следвани от приятелската среда, родители и семейство, учители. Мнението на анкетираните ученици напълно съвпада с личния избор на всеки. 73 % от анкетираните ученици
желаят да бъдат преки участници в спортните занимания. Като мотивите им
са: коригиране и подобряване на визията – 55 %, подобряване на здравето и
релакс – 39 % и на трето място са заявили създаване на контакти и приятелства
– 6 %. Интерес представляват резултатите при момчетата. При 18–19 годишните 65 % заявяват това мнение, а само 17 % от петнадесетгодишните момчета
са на същото мнение. При по-големите момчета и момичета физическите натоварвания са съпроводени и със здравословно хранене. При девойките много
често се наблюдава спазването на различни диети, ограничаване приема на
храна и много често се стига до анорексия или болимия. Затова е много важна
информираността на подрастващите за диетичното хранене в съчетание с физически упражнения и спорт.
53 % от учениците предпочитат организираните форми за спорт в училище и в града. Много малко от анкетираните ученици (8 %) споделят, че не
посещават организираните форми за спорт поради финансови проблеми. Те
изтъкват причините за недостатъчната им физическа активност с недостатъчно време за самоподготовка и ангажираност в извънкласни дейности (44 %),
лоша спортна база (23 %). Те предпочитат заниманията с двигателна дейност
да се осъществяват в домашни условия или на най-близките спортни обекти
(Фиг.3).
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и когато имат време. На въпроса „Колко пъти седмично се занимавате със
спорт?“ 14 % отговарят „3 пъти седмично“, 11 % „повече“, а останалите 21 % – 283
пъти и 54 % веднъж седмично. Най- често се занимават с двигателна дейност
учениците, които активно спортуват към различни клубове и са включени в
представителните отбори на гимназията. За жалост преобладават тези, които
спортуват най-малко и предпочитат да бъдат наблюдатели.
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ГРАФИЧНАТА КУЛТУРА – ОСНОВЕН КОМПОНЕНТ
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНА КУЛТУРА НА
УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА
Керанка Г. Велчева

GRAPHIC CULTURE – A KEY COMPONENT FOR FORMATION
OF TECHNOLOGICAL CULTURE OF THE STUDENTS IN
GENERAL EDUCATION
Keranka G. Velcheva

ABSTRACT: Study aims to place the components of graphic culture in shaping technological
culture of students.
KEYWORDS: graphic knowledge and skills, preparing graphics, graphic culture, components
of technological culture
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–288/15.03.2012 г.

Прогнозните изследвания показват, че голяма част от населението в ХХІ век
ще се труди в областта на обслужването, включително образованието и здравеопазването, в областта на информационните технологии, науката и културата.
Пример за това е автомобилната промишленост в САЩ, където все повече хора
ще бъдат ангажирани с решаването на проблемите на бита, застраховането, рекламата, дизайнът и техниката на безопасност преди сглобяването на автомобилите. Съвременното производство изисква работа с нова информация и творческо решение на постоянно възникващи проблеми. Увеличеният обем информация, използван от обществото през последните десетилетия, води до революция
в тази област. Обединяването на света в единно информационно пространство се
явява един от най-големите технологични преврати в историята на човечеството.
Преходът към информационния свят не намалява важността на материалното
производство, в това число и ръчния труд във високо развитите индустриални
общества. Това предполага адекватна технологична подготовка на бъдещия професионалист, познания за различни възможности за преобразуващата човешка
дейност, способност за решаване на творчески задачи, за оценяване на получените резултати [1, 2].
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Реализацията на тези цели може да се осъществи в общообразователното
училище в процеса на технологичното обучение, което се основава на интегративните тенденции, заложени в концепцията за изграждане на съвременното
училище.
Технологичната култура е сложно съчетание от следните основни компоненти:
• култура на труда;
•	
графична култура – знания, умения и готовност за използване на
графични средства за осигуряване на технологичния процес;
• култура на дизайна;
• информационна култура;
• предприемаческа култура;
• култура на човешките отношения;
• екологична култура;
• култура на дома;
• потребителска култура;
• проектна култура [10].
В отговор на настъпващите глобални промени в технологичното общество на ХХІ век целта на настоящата публикация е насочена към: изясняване
на мястото на графичната култура като един от основните компоненти
при формиране за технологична култура на учениците.
Езикът на графиката със своите свойства се явява уникален в процеса на
комуникация. Този древен представител от световните езици се явява международен език за общуване: той е точен, нагледен и лаконичен. Нагледното представяне на информация във всяка област на човешкото знание се осъществява
със средствата на графичния език. В условията на съвременния свят масовата
комуникация, необходимостта от уплътняване на огромен обем информация
и възможности, предоставени от информационните технологии, графичната
култура има ролята на втора грамотност. Графиката играе важна роля в много
области на човешката дейност и не само при подготовката на производството,
но и в изкуството, оформяне в рекламата, дизайна, моделирането и анализа
на процесите в научните експерименти. Днес малко хора умеят да „четат и пишат“ на езика на техниката – езикът на чертежите, да предават своите идеи на
хартия във вид на графично изображение.
Графичната подготовка осигурява условия за качествено усвояване на съдържанието по другите предмети от общообразователната подготовка, осигурява пропедевтика, участие на учениците в работа по проекти. В технологичното обучение ефективно и целенасочено се развива нагледно-образното мислене, което има важно място във всеки творчески процес, доколкото новото
решение се представя в мисловен вид като картина, схема, модел. В процеса на
овладяване на даденото учебно съдържание се активизира и усъвършенства
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репродуктивното и продуктивно въображение, проявяващо се в създаване на
обемни образи от реалния свят и създаването на нови. Графичната подготовка
способства за създаването на пространствени представи в по-голяма или помалка степен на обобщеност и схематичност. Развитието на пространствените
представи позволява формиране у учениците на ефективни способи за преработка на информация-визуализация, което способства за голяма икономия на
време.
При такъв подход на работа информацията практически се трансформира в модел, който съдържа необходимите и достатъчни елементи за разбиране
на форма, ситуация, явление и др.
Необходимостта от графична подготовка в общообразователното училище е от значение за съвременния човек, за развитието на мисленето и познавателните му способности.
Дадената технологична дейност активно развива сензорните способности на човек.
Възниква обективната необходимост от преразглеждане на целите, съдържанието, методите и средствата за графично образование на подрастващото поколение, способно да осигури устойчиво възпроизводство и развитие
на материалния и интелектуалния потенциал на нацията с внедряването на
съвременните информационни технологии. Всеки завършващ основното училище е важно да има обща представа за класическите и съвременни системи
за изобразяване на информацията, да познава и да умее да използва техните методи и способи за изобразяване, прилагане на програмните средства за
създаване на графични изображения и да има обща представа за проектната
дейност (инженерно-конструкторска, дизайнерска, архитектурно-строителна
и др.).
Традиционните цели на обучение за формиране на графична култура:
• развитие на пространствено мислене;
• творчески способности за анализ и синтез на пространствени форми и
отношение на основата на техните графични изображения;
• формиране на знания и умения, изготвяне на техническа документация;
остават актуални и днес.
Сега са нужни специалисти, виртуозно владеещи програмното осигуряване, умеещи да създават реалистични триизмерни модели, да използват
звук, анимация, с една дума – да творят компютърен (виртуален) свят, който
често наричат “третата” реалност. Такъв специалист може бързо и нагледно
да демонстрира своите разработки (чертеж, реалистичен триизмерен модел
на екрана на монитора), да създаде привличаща човешкия поглед реклама на
продукт във вестника, по телевизията или в сайт на Интернет, да разработи
фирмено лого и др. Общообразователното училище подготвя завършващите
ученици за живота в общество, построено върху системата на пазарните от-
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ношения, способни да се адаптират към бързо сменящите се изисквания на
пазара на труда, затова на тях им е необходима основна, систематична графичната подготовка, осигуряваща им трудова мобилност, смяна на професията,
преквалификация и специфичен начин на мислене. Проведените изследвания
показват, че 92% от човешката дейност в една или друга степен използват графични образи, в настоящето ние наблюдаваме лавинообразно приложение
на графичните методи в информационните технологии: операционна среда,
средства за мултимедия, Интернет. Съвременните инженерна и компютърна
графика са като инструмент за реализиране на творческите идеи на конструктора, проектанта, дизайнера, специалиста по рекламата – те реализират тези
технологии в пълния им обем. Изискват значителна подготовка в областта на
компютърната техника, компютърното и геометричното моделиране, знания
за основите на естетиката, изкуството и психологията, а така също и много
други направления.
Основни компоненти в съдържанието на графичната подготовка са: натрупване на богат запас от пространствени представи за различни обекти и
тяхната ориентация в пространството; формиране на пространствено въображение; формиране на умения за опериране с трите измерения в пространството, за различно ориентиране на обекти (предмети, детайли) в пространството,
за четене и изпълнение на различни графически изображения; формиране на
умения за анализ и сравняване на пространствени форми и графически изображения на такива форми (предмети, детайли) по различни схеми ‚‘натура
– натура“, „натура – изображение“, „изображение – изображение“ и др.; формиране на умения за целенасочено наблюдение, за опериране със знакови символични означения.
За реализирането на учебния процес по графични дейности се прилагат
както основните дидактически методи, така и някои специфични за този вид
обучение методи: анализ на графични изображения, анализ на пространствена форма по конструкция и ориентация в пространството, наблюдения на
обекти, инструктиране и други.
Най-общо учебните графични задачи се разделят на три типа, като за
критерий се използва съотношението в задачата между натура, слово и знакови модели (схеми, скици, чертежи и други символични означения).
Към първия тип се отнасят задачи, за които е характерна права и обратна
връзка между обекта и неговото изображение (обект – изображение).
Втори тип са задачите, в които се осъществяват взаимовръзките слово –
изображение.
В трети тип задачи се оперира само с изображения (изображение –изображение).
Например в зависимост от характера на конструкцията на изобразения
обект учебните графични задачи най-общо може да се разделят на статични и
динамични.

Графичната култура – основен компонент за формиране на... 115

Статичните задачи са свързани с изобразяването на:
а) монолитни обекти;
б) сглобени изделия, чиито части са неподвижно съединени;
в) обекти, без да се правят промени в тяхната конструкция и пространствено ориентиране и др.
Динамичните задачи, обратно, са свързани с:
а) изобразяването на динамични обекти, т.е. сглобени изделия, в които
всички съединения или част от тях са подвижни;
б) различни преобразувания в конструкцията на изобразените обекти
(например: отнемане или прибавяне на части);
в) различно ориентиране на обекта в пространството.
В настоящето време нарастващото противоречие между високото ниво
на развитие на техниката и програмното осигуряване осигурява и позволява
широко използване на компютърна графика в различните сфери на човешката
дейност и недостатъчното ниво на нейното изучаване и използване в системата на училищното образование. Включването в образователния процес на
различни видове учебно-познавателна работа с компютърна графика способстват развитието на различни форми на мисловната дейност, образното
мислене и повишаване на интереса към учебните предмети от КОО „Бит и
технологии“ [11, 12, 13].
Приложението на обучаващи компютърни графични програми в прогимназиалния етап на основната степен позволява на съвременно ниво да се
решават учебно-възпитателни задачи като технологична и професионална
подготовка на учениците в условията на съвременното производство; формиране на основите на компютърната инженерна графика; умения за съставяне
на чертожно-графична документация.
Новата информационна технология дава възможност в процеса на преподаване да се предлага на учениците:
• да четат и изпълняват несложни чертежи, ескизи, аксонометрични
проекции, технически рисунки на детайли с различно предназначение;
• развитие на статичните и динамични пространствени представи, образно мислене на основата на анализа на формата на предметите и нейната
конструктивна особеност, мислено пресъздаване на пространствените образи
на предметите за проектираните изображения, словесно описание и др.;
• решаване на творчески задачи с елементи за конструиране.
Графичната култура на съвременния човек е важен елемент от неговата
обща техническа култура. Обучението по графични дейности има основен
принос в графичната подготовка на учениците.
Съдържанието на графичната култура се реализира върху следните принципни положения:
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– необходимост от графични знания и умения за ориентиране в информационното пространство;
– съвкупност от целево направление на методите и способите за изобразяване и преобразуване на информацията;
– честота на използваните графични методи за визуализация на информацията;
– практическа насоченост за използване на получените графични знания
и умения в различни видове дейности;
– използване на компютърното оборудване за графично проектиране [4,
12, 13].
Въз основа на гореизложеното графичната култура се явява като основен
компонент на технологичната култура, който развива пространственото, логическото, абстрактното мислене, творческите качества на личността, наблюдателност и внимание, формира пространствено въображение и пространствени представи, осигурява поливалентна и графична грамотност, запознава
с основите на проектиране и конструиране.
Съвременните изисквания, предявени към завършващите общообразователното училище, обуславят необходимостта от засилена графична подготовка, явяваща се част от общото образование на съвременния човек. Във
връзка с това актуално остава разглеждането на графичната култура на учениците от позицията на достатъчност за адаптация на завършващите общообразователното училище към условията за живот и професионална дейност в
съвременното общество.
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ABSTRACT: Some problems of the Bulgarian educational systems are discussed in terms of
education management, particularly the formulation of the objectives of the educational process at
all levels of education.
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Като правило управлението изпълнява обективно необходимата мисия
за организация, координация, съгласуване, регулиране и контрол на всяка
съвместна дейност на хората. Приложено към сферата на образованието, това
определение може да се конкретизира като: целенасочена дейност на всички
субекти на образователния процес за осигуряване създаването, оптималното
функциониране и развитието на всички звена в системата на образованието.
Очевидно е, че такава голяма система като образователната, състояща се от
образователни звена на различни нива ще се управлява доста трудно. Всички
недоглеждания или неоправдани инициативи рефлектират върху управлението на самата система. Управлението се изпълнява от субекти, които в образователната система заемат различни длъжности от директори на детски заведения през директори на училища, ректори на университети, до министъра на
образованието и науката. Така представен отчасти управленският апарат на
образователната система (отчасти, защото това са главните звена, а съществуват и много допълнителни като инспекторати, управленски апарати по общини и т. н.), предполага наличието на стройна организация, обединена от достигането на единна цел, като тази цел трябва да бъде осъзната и приета от всички
звена и да съществува потребност от нейното достигане.
Един от главните проблеми на българската образователна система е неизяснената обща цел на цялото образование, логиката на нейното постигане
и мястото на всички образователни институции в този процес, което да бъде
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облечено и в съответните нормативни актове. Може би причината е в това, че
не се изхожда от принципите на всяко едно управление, което би трябвало да
реши следните задачи:
− оценка на състоянието, при която трябва да се изясни действителното
състояние на нещата, съществуващите слабости, нерешени въпроси, както и
достиженията и да се определели мястото на различните обекти на управление в зависимост от поставената цел;
− планиране – определяне на направлението, а по този начин и пътя, по
който обектите на управление в сферата на образованието ще преминат в ново
състояние, съответстващо на поставената цел;
− организация – създаване на необходимите условия, структури, осигуряване на ресурси и т. н. за изпълнение на планираните мероприятия;
− мотивация – създаване на система от подбудители (мотиви) за хората,
изпълняващи планираните мероприятия, за да се активизира участието им в
образователния процес;
− контрол – проверка на резултатите от извършената дейност с оглед, доколко те доближават системата до изпълнение на предварително поставената
цел.
Видно е, че първият и основен елемент в едно управление е формулирането на цел. В хода на реформите в образованието в България през последните 20
години сме свидетели на опити за формулиране на различни цели пред образователната система и съответно пред различните нейни звена. Като правило
формулирането на обща цел на една образователна система е доста трудно,
поради това такива цели са по-общи, а целите на отделните нейни звена се
формулират по-конкретно в отделните нормативни актове. Независимо от заложения елемент на демократизъм при формулирането на целите, задачите и
структурите на системата, който се залага с възможността за обсъждането в
отделните звена на отнасящите се до тях нормативни актове, съществува и
определен проблем, заключаващ се във факта, че ако и да се предлагат от образователна структура (министерство) и да се обсъждат в различните образователни звена, то тези цели, задачи, а оттам и организация, в крайна сметка се
формулират и приемат от външни системи (държава, общество, работодатели
и т. н. субекти), интересите на които се преплитат в сферата на образованието. Това като правило води до размиване на целите, а от там и до забиване в
непрестанни и неясни реформи в образователната система. Неясни именно
поради промените в целите. Този проблем би могъл да се избегне, ако се спазват едни достатъчно прости, но видимо недостатъчно изпълними изисквания
към целите, а именно:
− конкретност;
− измеримост;
− приемливост;
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− реалистичност;
− конкретни срокове за постигането им.
Понякога се смесват понятията цели и задачи. На практика целта трябва
да се разбира като проблем, който следва да бъде решен. У нас непрекъснато
говорим, че основна задача на образованието във всички звена е да се повиши неговото качество. В действителност задачата тук е да се отговори на тези
въпроси, които възникват в хода на работата по повишаване качеството на
образованието и без отговора на които няма да успеем да повишим качеството
на образователния процес. Ако коментираме, че в сферата на висшето образование е необходимо да повишим качеството на подготовката на определени
специалисти на световно ниво, то трябва ясно да определим какво е това световно ниво и да разработим стратегии за неговото достигане. Докато достигането на целите ще определя мероприятията, които са необходими, а именно:
− разработка на нови учебни планове;
− програми;
− технологии на обучение;
− разработка на необходимите учебници и учебни пособия и т. н.
Това всъщност са въпроси, които опират до т. нар. проектен подход към
управлението, за прилагането на който всъщност са необходими и определени компетенции. Тези компетенции би трябвало да бъдат ясно дефинирани
и като отговорности на различните звена в системата на образованието. Ако
разгледаме компетенциите на ниво министерство, то те би трябвало да се съгласуват и с регионите (общините) при решаването на такива важни въпроси
като:
− внасяне на предложение за разкриване, реорганизация, обединение и
ликвидация на висши училища;
− разработване и утвърждаване на програми за развитието на висшето и
средното образование в общините;
− интегриране на държавния и общинския бюджет за разрешаване на
иновационни задачи в сферата на образованието.
Тази сфера на съвместна компетентност в конкретните случаи може да
бъде разширена за сметка на включването на отделни мероприятия, които могат да се осъществяват съвместно и да обслужват развитието на регионалната
система на образованието. Тук например могат да влязат съвместните научноизследователски проекти и програми, както и отделни конкретни направления на социалната защита на учителите и преподавателите. Тези допълнителни аспекти в никакъв случай не свиват сферата на компетентността и самостоятелността на учебните звена при решаването на практическите въпроси за
всяка конкретна учебна организация.
На самите образователни звена следва да бъде предоставена възможността да могат да осигуряват:
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− материално-техническото осигуряване и снабдяване на образователния процес, оборудване на помещенията с необходимите за учебния процес
средства в съответствие с нормите на съвременния образователен процес на
основата на наличните финансови и материални средства;
− привличане на допълнителни източници за осъществяване на дейност
в рамките на учебното звено, в това число и на финансови и материални средства;
− подбор, прием и квалификация на кадрите, необходими за нуждите на
образованието;
− установяване на структури, щатно разписание, квалификационни характеристики и други дейности, осигуряващи функционирането на образователния процес;
− установяване на работната заплата, в това число надбавки и всички
допълнителни заплащания;
− самостоятелност при попълване на бройката на обучаемите и определяне на формите на обучение в зависимост от капацитета;
− извършване на други дейности, които не са забранени от законите на
Република България и могат да служат като източник на финансиране на образователната институция.
Всичко това ще се случи, ако се съблюдават определени изисквания при
формирането на държавната политика в сферата на образованието, заключаващи се най-общо в следното:
− формиране на ясна държавна политика в сферата на образованието;
− ясно определяне на условията на функциониране на образователната
система, включително точно определяне на компетенциите на съответните
звена;
− определяне на икономически нормативи, осигуряващи ефективността
на функционирането на системата;
− засилен контрол за изпълнение на законовите изисквания от отделните елементи на системата на образованието;
− реализиране на специфични функции, свързани с акредитация на висшите училища и подобряване качеството на обучението в началното и средното образование.
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ABSTRACT: The article presents the results of a study of business relationships and emotional
and social qualities of athletes from the football team of Shumen University „Ep. K. Preslavsky „.
Attached are the sociometric survey and Giysan-test. An attempt to establish the business and emotional leader on the team. Research on the relationship between status in the team and the social
qualities of players.
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Въведение
Изследването на спортния отбор има практическо значение. Получената
информация за формалните и неформални отношения в отбора и за социалните качества на спортистите може да намери своето приложение както при
психичната подготовка на спортистите – сплотяване на отбора, подобряване
на психологическия климат в него, така и при тактическата подготовка – оптимизиране на играта на спортистите.
Целта на изследването е да се установи дали има зависимост между статуса в отбора и социалните качества на спортистите от футболния отбор на
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Хипотези:
1. Предполага се, че деловите и емоционални взаимоотношения в отбора
са различни, поради което има делови и емоционален лидер.
2. Допуска се, че социалните качества влияят върху статуса в отбора по
отношение на деловите и емоционални взаимоотношения.
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Задачи:
1. Да се проучат деловите и емоционални взаимоотношения в отбора и
да се открият деловия и емоционалния лидер.
2. Да се изследва развитието на социалните качества на спортистите.
3. Да се установи как всяко едно от социалните качества влияе върху статуса на спортистите от отбора.
Приложени са социометрична анкета и Гийсън-тест за диагностика на
някои социални качества на личността, обединени в шест биполярни скали
(социален резонанс, доминантност, интрапсихичен контрол, основно настроение /биотонус/, способност за контакт и общуване и социална потентност)
[1].

Материали и методи
Изследвани са 15 спортисти, членове на футболния отбор на Шуменски
университет „Епископ Константин Преславски“.
За анализ на резултатите са използвани следните статистически методи:
1. Социометричен метод за определяне на статуса на деловия и емоционалния лидер, както и на играчите в отбора.
2. Регресионен анализ за изследване на причинно-следствените отношения между статуса в отбора и социалните качества на спортистите.

Резултати
Резултатите от социометричното изследване на вътрешната централност
са представени в таблица 1. Лицето, получило най-много точки е съответно
делови или емоционален лидер.
От втората колона на таблица 1 се вижда, че в отбора има един човек (№ 1),
който е предпочетен от 7 свои съотборници, но той не е капитана на отбора,
играч № 4 е предпочетен от 6 от съотборниците си, играч № 12 е предпочетен
от 5-ма свои съотборници, играч № 2 е предпочетен от 4-ма съотборници, играч № 3, който е капитан, е предпочетен едва от 3-ма свои съотборници, играч
№ 6 е предпочетен от 2-ма съотборници. Трима от играчите (№ 5, № 9 и № 14)
са предпочитани от по 1 от своите съотборници. Шестима от играчите не са
предпочетени от съотборниците си и са аутсайдери.
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име
1. С. А.
2. Н. А.
3. Г. Н.
4. Ж. Ж.
5. Н. М.
6. Ж. Ж.
7. С. Х.
8. Д. А.
9. И. Х.
10. В. П.
11. М. З.
12. М. Н.
13. Т. М.
14. Ц. Ц.
15. Д. М.

делови лидер
7
4
3
6
1
2
0
0
1
0
0
5
0
1
0

емоционален
лидер
8
2
2
0
2
3
0
1
2
3
0
2
0
3
1

Табл. 1. Вътрешна централност на отбора

Клъстърният анализ на деловите (формалните) отношения в отбора показва, че на равнище 1.0000 има 4 подгрупи – две двойки и две тройки. На
равнище 0.7333 към една от тройка се присъединява един от членовете на отбора. На равнище 0,4889 другата тройка се обединява с една от двойките. На
равнище 0,3143 към четворката от равнище 0,7333 се присъединява нов член.
На равнище 0,1444 към получената на равнище 0,4889 петица се присъединява
втората двойка от равнище 1.0000. На равнище 0,1397 към петицата от равнище 0,3143 се присъединява нов член. На равнище 0,0778 към групата, образувана на равнище 0,1444, се присъединява още един член. На равнище 0,0346
към групата, получена на равнище 0,1397, се присъединява нов член. На 0,0183
групата, получена на равнище 0,0778 и тази, от равнище 0,0346 се обединяват
в една група (фиг. 1).
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телност, могат да печелят симпатии, имат способност за самоутвърждаване.
Предпочитат да се подчиняват, не са агресивни, проявяват търпение, стремят
се към приспособяване и покорност. Те са пестеливи, педантично подредени,
амбициозни, усърдни и добросъвестни, точно и стриктно се придържат към
действителността. Промените във външните условия на живот не им влияят
силно, не мислят често за своите вътрешни проблеми, рядко се самоупрекват и
самообвиняват. Те са открити, недистанцирани, отзивчиви, доверчиви и жертвоготовни, открито дават израз на обичта си, изживяват по-непосредствено
и по-силно любовните си чувства. Търсят контакт с околните, имат чувство
за превъзходство, предпочитат дълготрайните връзки, имат богато въображение, способни са да обичат силно, усещат сигурност в хетеросексуалните
контакти.
Статусът на членовете на отбора по отношение на деловите им взаимоотношения може да се промени при настъпване на промени в способността за
изграждане на трайни и афективно ангажирани връзки, способността за обич,
общуване и сигурност в хетеросексуалните контакти, активно конкуриращо
поведение, предполагащо самодоверие и промяна в авторитарните ролеви
взаимоотношения.
Избраният за делови и емоционален лидер С. Атанасов е с позитивен социален резонанс, склонност към доминантност, понижен интрапсихичен контрол, прояви на хипомания, отвореност в общуването и социална потентност.

Заключение
Установено е различие между формалните и неформалните взаимоотношения в отбора, но делови и емоционален лидер е едно и също лице.
Полученият регресионен модел разкрива причинно-следствените отношения между статуса на играчите и техните социални качества в деловите
отношения, но не и в емоционалните. Не всички социални качества влияят
върху статуса.
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INNOVATIVE PRACTICES IN THE EUROPEAN SCHOOLS, USING
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES
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ABSTRACT: The dynamically developing information and communication technologies
(ICT) bring innovation in education and are powerful spreader of knowledge. The building of key
competences for lifelong learning refers to the use of innovative techniques and of the achievements
of the information and communication technologies.
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Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–291/15.03.2012 г.

Със своето динамично развитие, информационно-комуникационните технологии (ИКТ) станаха мощен носител и разпространител на знание в
съвременния свят. Днес все повече се задълбочава връзката между две ключови понятия – европейско образование и икономика на знанието. Такава е
перспективата пред образованието в ЕС, очертана още през 2000г. в Лисабон.
Тогава лидерите на Европейския съюз си поставиха амбициозната задача да
превърнат Европа в „най-конкурентната и динамичната икономика, базирана
на знанието“ [6].
Има пряка корелация между тези две понятия – иновациите и информационно-комуникационните технологии. Според тълковния речник на българския език терминът „иновация“ означава нововъведение,
изменение в дадено явление [1].
В англоезичните речници иновациите се обяснявят като новаторство.
Понятието се представя от 3 гледни точки – като нестандартни подходи към
дейността, процес на създаване на нови продукти, нововъведения в производството и други сфери, въвеждане на нови, качествено различни от използваните до момента продукти, подходи и компоненти [2].
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Според един от изследователите на проблема Н. Димитрова, в съвременното общество се извършва преход от традиционно образование към образование, насочено към творческия потенциал на учениците и учителя. Авторът
посочва, че в педагогиката под понятието „иновации“ се разбира целенасочена
педагогическа дейност, основана на разбирането за собствени преживявания,
преподаване с помощта на сравнение и проучване, което води до промяна и
развитие на образователния процес.
Съществуват различни видове иновационни образователни дейности, които изискват дълбоко научно и практическо мислене. Те са свързани с
развитието на потенциала на участниците в учебно-възпитателния процес
(личността на учителя и личността на ученика) според изискванията на обществото. Насочени са към промяна на съществуващите форми и методи на
обучение в нови [2].
Иновациите в съвременната образователна сфера са пряко свързани с
използването на информационно-комуникационните технологиии. В глобализиращото се и динамично общество владеенето и ползването на информационните и комуникационни технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки човек, необходимо условие за неговата лична и
професионална реализация и израстване.
Развитието ИКТ се използват за „повишаване качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес“. Това е главната цел, записана в Националната стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища [4].
Целите, които ще бъдат постигнати са в съответствие с изискванията на
педагогическото използване на ИКТ чрез прилагане на иновационни методи и
подходи в обучението в Република България са:
– Модернизиране на цялостната образователна система и подобряване на
качеството на образованието така, че всички ученици да бъдат изцяло подготвени за информационното общество чрез постигане на компютърна и информационна грамотност.
– Разработване на нови стандарти за обучение, базирани на един дейностен модел на обучение на мястото на съществуващия репродуктивен модел.
– Развиване на уменията на учителите за използване на ИКТ за преподаване и обучение.
– Сътрудничество на Европейско ниво в разработването и обмена на иновационни програми, методологии и учебни материали, както и поделяне на
добри практики.
– По-близко сътрудничество между всички заинтересовани страни –
учители, професионални организации и институции, определящи ИКТ, политиката в образованието на местно, регионално, национално и международно
ниво.
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– Осигуряване на качествена образователна система, основана на добрите
български традиции и опита на Европейската общност [4].
Във връзка с успешното прилагане на ИКТ като иновативен подход в образованието може да се възползваме от европейския опит в тази област.
Препоръките, приети от Европейския парламент и Съвет през 2006 г. относно ключовите компетентности за обучение през целия живот, са очертани от Европейската квалификационна рамка в тази сфера. В нея са включени
компетентности, от които „всички хора се нуждаят за личностно удовлетворение и развитие, активно гражданско участие, социално включване и трудова
заетост“ [3].
Почти всички държави, които прилагат тази квалификационна рамка,
основана на компетентностите, предлагат използване на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ) като средство за подпомагане на учениците в усвояването на поне някои от тези компетентности. Единадесет държави дори препоръчват употребата на информационните технологии за всички
ключови европейски компетентности. Използването на ИКТ най-често се препоръчва за развитие на дигитална компетентност, последвано от математическа компетентност и основни компетентности по природни науки и технологии. Относно използването на дигиталната компетентност, която е и най-близо до информационно-комуникационните технологии, седемнадесет държави
– членове на ЕС, имат препоръки за оценяване на тази компетентност.
Европейските държави интегрират в нормативната си база не само ключовите компетентности от Европейската квалификационна рамка, но включват в своите ръководни документи и други общи умения или интегративни
умения за работа по всички учебни предмети от учебния план [7].
Много международни организации са създали списъци от умения или
компетентности, които учениците трябва да усвоят в училище така, че да бъдат правилно подготвени за трудната социална и работна среда. Добър пример
е програмата „Партньорство за развитие на умения за 21-ви век“ (Р21), която
предлага списък от знания, умения и професионален опит, считани за значими и „осигуряващи готовност на всеки ученик за 21-ви век“ [5].
Анализът на ръководните документи показва, че от групата „умения за
учене и иновации“ всички държави включват уменията креативност, вземане
на решения и общуване. Другите умения от тази категория обаче не са посочени от държавите, например:
– критическо мислене, изследване и проучване не са включени в Дания;
– развитие на умения за сътрудничество не е включено в Швеция;
– вземане на решения не е отразено в ръководните документи нито на
Швеция, нито на Дания;
– уменията, свързани с иновативност, не фигурират в документите на Дания, Литва, Португалия и Швеция.
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От категорията умения за живот и подготовка за трудова кариера във
всички анализирани ръководни документи са включени инициативност и самонасоченост. Обаче гъвкавост и адаптивност не са намерили място в ръководните документи на Белгия (Френска общност), Дания, Естония, Литва и
Швеция. Литва, Люксембург, Австрия и Словакия не са включили лидерство и
отговорност. Продуктивност е умението, което най-малко фигурира в ръководните документи и е споменато само в двадесет държави [7].
Държавите, които прилагат новите технологии за развитие на всички интегративни умения, включени в ръководните документи на централно ниво,
са Белгия (Фламандска общност), Ирландия, Испания, Малта, Словения, Финландия, Обединеното кралство (Англия, Уелс и Северна Ирландия) и Норвегия. В ръководните документи на Естония се предлага използването на информационно-комуникационните технологии за формиране на умения за учене и
иновативност.
Дигиталната компетентност, необходимите знания и умения за осъществяване на важни дейности от технологичния потребител се разглежда днес
като предпоставка за усвояване на основни умения както по конкретен учебен
предмет, така и за всички предмети от цялостния учебен план. Европейската
комисия постави в своя дневен ред и дигиталната грамотност като изключително важен резултат от обучението за следващите десет години.
Всички държави включват поне някои от изброените учебни цели по информационни и комуникационни технологии в своите ръководни документи
за задължително образование. Учебните цели „да се използва компютър“ и да
„търси информация“ са възприети от всички държави, които цитират конкретни цели. „Използване на офис приложения“ е широко разпространена цел
в учебните планове, приети от почти всички държави. В най-малка степен е
дефинирана целта „да се използват мобилни устройства“, която е включена в
ръководните документи на едва от половината на образователните системи.
Държавите, които са цитирали всички посочени на централно ниво учебни цели или за начално, или за средно образование са България, Германия,
Гърция, Испания, Латвия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и Обединеното
кралство (Уелс и Шотландия) [7].
Практиката показва, че европейските страни прилагат информационнокомуникационните технологии по всички предмети.
В ръководството по дигитални стратегии за образователни трансформации е препоръчано използване на информационно-комуникационните технологии и цифрови медии по всички предмети от учебния план чрез извършване
на определени задачи по всяка дисциплина с цел развитие и усъвършенстване
на дигиталните умения [7].
Европейският опит в прилагането на ИКТ в училищата сочи, че тези динамично развиващи се технологии внасят иновативност в образованието. Те
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са пряко свързани с перспективите за развитието на модерното образование в
ЕС, на т. нар. „икономика на знанието“.
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ABSTRACT: The report describes good practices of an alternative extra-curricular primary
school activity – Art Workshops. The workshops, which take place at the respective school, are led by
volunteer students and are aimed at children, who wish to work with art, but are unable to do it in
other forms. On the one hand, the fact that they are not mandatory, but, at the same time, adjusted
with respect to children’s necessities, to their specific perception of the world, helps workshops’ leaders unleash the child’s thinking and prevent social standards from defining it. On the other hand,
the workshop leaders themselves become more liberated, free-thinking and find new ways for their
future work as teachers.
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Съвременното училище е в духовна криза. Неговото развитие изостава
на светлинни години от изискванията на децата, за които е предназначено,
поради простата причина, че тяхното собствено базисно ниво е много по-високо от това, което институцията училище е готова да им даде. Нещо повече,
излизайки от същото това училище, попадайки в реалния живот, младият човек започва да наваксва знания и опит, загубени във времето на училищните
години.
Живеем в бързи времена. Всяко следващо поколение е по-гъвкаво и полюбопитно от преди. Какво обаче е готова да даде образователната институция? Готови знания, определения, постулати. Това е вярно, а това – не е. Дали в
качеството си на учители се замисляме, че в много отношения знаем по-малко
от собствените си ученици, че сме прекалено консервативни по отношения на
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това, което се случва? Готови ли сме да си признаем, че формата на образователната единица, наречена учебен час, е остаряла и не задоволява потребностите на децата? Ами съдържанието в тази форма – истина ли е, помага ли ни
и за какво? Защо все по-малки деца губят желанието си да ходят на училище?
Къде грешим и как можем да върнем любопитството и интереса в училище?
Какво е необходимо на едно дете, за да се чувства комфортно и удовлетворено
в училище? Какво трябва да стане, за да се провокира интереса му и този интерес да расте, докато се превърне в мотив за откривателство? Може би нещо
съвсем малко и просто – свобода и съобразяване с личните, културностните,
семейните и др. дадености. Не всички да знаят и могат всяко нещо, което е
включено в учебните програми, а всеки да наблюдава новото явление от различен ъгъл и да открие тези негови черти, които импонират на собственото
му духовно и интелектуално развитие и възпитаност. Така например детето с
математически наклонности ще открие, че тази маса е с правоъгълна форма.
Детето, което обича да рисува, ще установи, че цветовете £ са близки до цвета
на дървото пред прозореца и контрастират с пердето в стаята, а детето с развито музикално ухо може би ще предположи, че звукът при потропване върху
плота на масата и краката £ не е еднакъв. Нима това не е чудесен начин да намерим различни определения за едно и също нещо и по този начин интересът
ни към новото да бъде събуден с „подръчни“ средства?
Със сигурност подобен подход към получаване на знание ще събуди наймалкото любопитство на различни хора в различни среди. Само че има едно
„но“. За да бъде направена тази малка стъпка към интереса на детето, учителят
трябва да излезе от статуквото, да забрави методичните постулати, които е
учил в университета, да бъде готов да промени и времетраенето на „учебния
час“, да преосмисли учебния час като единица за време и да „излезе“ от него.
Това е най-лесно приложимо в началното училище, където един учител преподава по повечето учебни дисциплини.
И за да стане всичко това по-безболезнено, предлагаме алтернатива –Ателиета по изкуство в училище като посредник между детето и задължителността на училището.
Какво са ателиетата? Форма на извънурочна работа, забавление, в което
се учи, откриване на света по собствен начин…
И още доста подобни определения, в които центърът е детето с неговите
нужди и желания, със собствения му свят и възпитание, с неговия житейски
модел. В ателиетата светът се открива на детето чрез изкуството. Те са по желание, те са свободна форма на общуване не с учител, а с ръководител/и, които
също се учат в контакта си с децата. Студенти, все още необременени с „трябва“ и „не може“. Млади бъдещи учители, които искат да променят училището
и да извадят на показ най-доброто от него.
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Ателиета по изкуство са формата, съдържанието може да включва всичко, което предизвиква интереса на децата – и звездите, и улицата с дупките по
асфалта, и морето с акулите, и лятната ваканция, и семейството, и традициите
и… Призмата е изкуството – цвят, звук, материал, може и такъв, какъвто не
сте и помисляли, че съществува – камъчета, шишарки вместо инструмент, кестени, мидички, бутилки от вода и много други.
Какво правят студентите-ръководители в този контакт? Общуват с децата като с равни, играят игри, които са измислили заедно, които са намерили
в интернет, които са дочули, които децата са донесли. Записват техните вълшебни приказки, рисуват приказните герои, извикани от детската фантазия
(или не от там), заедно правят костюми на героите, гримират принцесите. В
това преживяване децата научават сложни думички като дуо, трио, квартет.
Разбират, че когато се смесят жълто и синьо се получава зелено, че дъгата се
появява на небето само след дъжд и че ако се опиташ да минеш под нея, ако
силно искаш, със сигурност ще се случи нещо необикновено.
Това, което се случва „зад кулисите“ на работата, е, че в стандартния учебен процес, в който тези млади хора практикуват, контактът им с децата е пълнокръвен, непредвидени ситуации няма, защото ателиетата са ги подготвили
за нестандартното детско любопитство и поведение. Работата в ателиетата
държи будно вниманието им, кара ги да търсят и обмислят нови и различни варианти, самите те да научават различни неща, да променят постоянно
собствените си позиции, да излизат с достойнство от всяка ситуация.
Резултат от тази равнопоставеност в общуването между деца и ръководители е по-голямата разкрепостеност от страна на децата, самочувствието,
че знаят повече, сигурността, че имат различни приятели в училището. Усещането, че ръководителят на ателието е приятел, а не учител, дава по-голяма
свобода на действие, сваля някои наложени бариери, които иначе пречат на
пълноценния контакт. В ателиетата няма борба за надмощие и агресия – нещо
толкова характерно за всеки формален колектив, защото тяхната бройка (8–10
деца) a priori ги лишава от този негатив. Не на последно място желанието, с
което децата идват в ателиетата, ярко контрастира с емоцията, свързана с влизането в учебния час.
Разбира се, всичко казано до тук са констатации, които не изключват коректно и отговорно провеждане на учебен процес от страна на добрия учител.
Това е една алтернатива, която може да съществува в различни варианти в
зависимост от мястото, ситуацията, практическите възможности на участниците в нея. Ателиета, клубове, дори и кръжоци (като реверанс към нашето
детство) – това са различни форми на извънкласна работа, които могат чудесно да запълнят вакуума от детското недоволство, докато се появи новата,
по-адекватна и гъвкава система за получаване на знания за света.
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Предизвикателствата на ХХІ век изискват промени и в образователната
система. Стратегията „Европа 2020“ има ясно определени цели, които ще се
следват по определен модел, представен от Еврокомисията. В нея се споменават три приоритета, които ще служат като отправна точка за всички цели,
които ще бъдат поставени:
• интелигентен растеж, включващ изграждане на икономика с високи
равнища на заетост, базирана на знания и иновации;
• устойчив растеж, включващ насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
• приобщаващ растеж, чрез който ще се стимулира икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.
Стратегията разграничава четири дефинирани цели:
• Заетост за 75 % от населението на възраст между 20 и 64 години.
• Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НРД) в размер на 3 % от БВП на ЕС.
• Постигане на „20–20–20“ (намаляване на вредните газове с 20 %, увеличаване с 20 % на енергийната ефективност и увеличаване на енергията от
възобновяеми източници до 20 %).
• Намаляване на напускащите преждевременно училище с 10 % и увеличаване на дела на младото поколение със завършено висше образование от
най-малко 40 %.
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За постигане на всяка от тези цели Европейската комисия предлага формирането на седем водещи инициативи, с помощта на които бързо и ефективно ще се постигнат желаните резултати.
В инициативата за „Съюз на иновации“ на ниво ЕС ще се работи за завършване на Европейското изследователско пространство, за стартиране на
„европейски партньорства за иновации“ между ЕС и партньорите на национално равнище с цел да се ускори развитието и използването на технологиите.
Ще се преразгледат и доразвият структурните фондове, фондовете за развитие
на селските райони, рамковата програма за иновации (CIP). На национално
ниво държавите-членки трябва да гарантират достатъчна наличност на кадри
с научно, математическо и инженерно образование и да фокусират училищните програми върху творчеството, иновациите и предприемачеството.
С инициативата „Младежта в движение“ се цели да бъде повишено качеството на образованието във всички университети в ЕС. Тук на равнище ЕС
ще се работи за интегриране и засилване на програми като „Еразъм“, „Мария
Кюри“ и др. На ниво държави-членки трябва да се осигури ефективно инвестиране в образователната система.
Целта на „Програмата в областта на цифровите технологии за Европа“
е до 2013 г. всички да имат широколентов достъп до интернет. Като цел е поставено и до 2020 г. да се доставя по-високоскоростен интернет до дома (най-малко 30 Mbps) и ползването на връзка от над 100 Mbps от 50 % от домакинствата.
На ниво ЕС ще се работи върху представяне на стабилна нормативна рамка,
която да стимулира инвестициите във високоскоростен интернет. С инициативата „Европа за ефективно използване на ресурсите“ ЕС ще подкрепи преминаването към икономика с ниски въглеродни емисии, която използва по
ефективен начин всички ресурси. Целта тук е да се премахне връзката между
растеж и използвани ресурси и да се намалят емисиите на СО2. По този начин
ще се засили конкурентноспособността и ще се насърчи по-голяма енергийна
сигурност. „Програмата за нови умения и работни места“ ще има за цел да
създаде условия за модернизиране на трудовите пазари с оглед повишаване на
нивата на заетост и осигуряване на устойчивост на социалните модели. Чрез
придобиване на нови умения хората ще бъдат подготвени за бъдещи промени
на динамичния пазар на труда. На последно място е представена инициативата „Европейска платформа срещу бедността“. Целта на тази инициатива е
да се изготвят програми за насърчаване на социалните иновации за най-уязвимите, осигуряване на обучение и възможности за работа за общности в
неравностойно положение. На ниво държава-членка трябва да се разгърнат
напълно системите за социална защита и пенсии, така че да осигурят подходяща подкрепа за доходите и достъп до здравеопазване. На национално ниво
българското правителство си поставя за цел да постигне целите, които са заложени в „Европа 2020“, а именно:
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• достигане на 76 % заетост сред населението на възраст 20–64 г. до
2020 г.;
• инвестиции в НИРД между 1,4 и 2 % от БВП;
• България вече е подкрепила пакета „Енергетика/климат“ и е набелязала да достигне 20 % дял на възобновяемите енергийни източници в общото
крайно потребление на енергия и повишаване на енергийната ефективност с
25 % в сравнение с Базовия сценарий за развитие към 2020 г.;
• дял на преждевременно напусналите образователната система от 11 %
до 2020 г. и дял на 30–34 годишните със завършено висше образование от 36 %
до 2020 г.
Разглеждайки тези основни постановки в стратегия „Европа 2020“, ясно
може да се определи ролята на образователните институции и необходимостта същите да се превърнат в общност, в която всички се свързват помежду си
чрез уважение и зачитане. Възпитанието и образованието днес се нуждаят от
нов подход, който да служи на интересите на учители, ученици и родители.
Най-важните знания са в очите на преподавателя, в неговия глас, в неговото докосване до сърцето на обучавания. Усвояване на знания и умения в атмосфера на свобода и доверие, а не – на страх и подчинение. Самоуважение,
любов, подкрепа, зачитане – първо към нас самите, за да можем да го дадем
и на другите. Децата трябва да се възпитават и отглеждат с обич, уважение,
доверие и сътрудничество. Общуването от сърце в къщи и в училище е нещо,
което се учи. Настоящата образователна система трябва да подготви учениците за безпрецедентните предизвикателства на ХХІ век. Образованието на ХХІ
век е образование, което подготвя учениците да учат през целия живот, да се
отнасят с разбиране към себе си и другите, да бъдат креативни, гъвкави и инициативни, както и да бъдат състрадателни не само към най-близките си, но и
към целия свят. Целта на образованието трябва да бъде обогатяването и подобряването на живота: разширяването на ума, сърцето и духа. Традиционното
образование не трябва да ограничава човешкия ум, сърце и дух, да задушава
естественото любопитство и радост от ученето, да потиска любознателността
и критичното мислене и да моделира безсърдечно и насилствено поведение. За
създаването на демократично, справедливо и мирно общество, ориентирано
към партньорския модел и към обогатяващата живота структура не е необходим сега действащия образователен модел, в който образователният процес,
съдържание и структура, формират социална система на доминиране, в която
семействата, работните места, държавите са организирани в йерархичен порядък, който се основава главно на страха и насилието. Днес сме свидетели
на регресия към по-голямо, вместо по-малко неравенство, насилие, човешка
и природна експлоатация и доминиране на властовите структури. Подрастващите трябва да се възпитават да работят заедно, да решават конфликтите си
без насилие и да допринасят както за своето, така и за доброто на другите с
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грижа и внимание. Училищата трябва да станат образователни общности, в
които учители и ученици са в партньорски взаимоотношения. По този начин
младите хора ще гледат на училището като вълнуващо място за изследване, за
споделяне на преживяванията и идеите, място, където се чувстват защитени
и където ценят всяко дете и се грижат за него. Образованието трябва да предава култура, обогатяваща живота, основаваща се на партньорство и мир, а
не култура, която утвърждава властта и насилието. Днес децата се нуждаят
не само от от усвояването на четене, писане и математика, колкото и важни
да са те. Учениците имат нужда да се научат да мислят самостоятелно, да намират смисъла в това, което учат и да знаят как да работят и да живеят заедно
с другите. Те трябва да усвояват знания и умения по езици, комуникация и
начини на структуриране на училищната среда – среда, която подкрепя развитието на личната свобода и сътрудничеството в класната стая. Днешните и
бъдещите поколения трябва да получат нов вид образование, за да бъдат способни да създадат организации в служба на интересите на хората. Оценяването чрез ценностни оценки дава възможност на учащите се да проверят дали
тяхното участие в учебния процес е в хармония с нуждите или ценностите
на преподавателя. Този вид оценяване не съдържа статични, морални оценки, които обикновено се възприемат като критика. В него няма и позитивни
оценка като комплименти или награди. В такава свободна от оценки среда
учат, защото са избрали да учат, а не за да получат награди или да избегнат
моралните оценки или наказания. В тази връзка дори използването на различен език при оценяването на постиженията на учениците би могло радикално
да промени образователната система. Оценяването е резултат на изказване на
мнения, наблюдения, заключения за нещата, които наблюдаваме. Учителите
трябва да изслушват с емпатия, имайки пред вид, че емпатията е специален
вид общуване, който не бива да се бърка с разбирането или симпатията. Емпатията иска слушане с цялото същество, а това е възможно само, ако учителят
„изпразни“ съзнанието си от всякакви идеи и предразсъдъци към този, който говори. Учители и ученици трябва съвместно да определят учебните цели.
Действията на учителите и учениците трябва да бъдат мотивирани от намеренията да обогатяват живота си, а не от страх от наказание или от надежда
за външна награда, т. е. трябва да реализират т.нар „доминиращо обучение“.
В основаващото се на доминирането обучение целите се определят от учителите, а учениците трябва да ги следват, независимо дали ги вълнуват или не.
При обучението, което разрешава всичко, целите се определят от учениците, а
учителите ги следват, независимо от това дали ги вълнуват или не. В „обогатяващото живота обучение“ се преследват само онези цели, които и учителят и
учениците са приели. Оценките водят до външно мотивиране на учениците, те
ненужно стресират, защото ниските оценки са вид социално неодобрение, ако
учениците не постигат целите си. Системата на оценяване прави съревнова-
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нието по-важно от сътрудничеството в класа. В училищата, където учениците
се състезават за оценки, да постигнеш по-висока оценка, това е почти изискване. Ето защо при промяна на системата за оценяване няма да е налице фактът, свързан с това, че оценките не отразяват действителните умения на учениците. При „обогатяващото живота образование“ всеки е загрижен не само
за собствените си постижения в ученето, но и за тези на другите. Това, което е
необходимо да се стимулира у младите хора, според Далай Лама е развитието
на повече алтруизъм и чувство на грижа и отговорност към другия. Според
Джордж Милър „Най-неотложните проблеми на света сега са тези, които сами
сме си причинили. Това са проблеми, създадени от нас, хората, и тяхното решение изисква промяна в поведението ни и в обществените институции“. Целта на промените в образованието е създаването на учебна атмосфера, в която
децата израстват като придобиват умения за решаването на тези проблеми,
научават се да обогатяват своя живот, както и да помагат на другите да правят
същото. Във всяко училище на дневен ред са два ключови въпроса: как да се
поддържа дисциплината и как да се решават конфликтите. Образованието на
ХХІ век изисква достигане до правилата и нормите, необходими за поддържане на реда в училище чрез диалог и съвместна работа между ученици, учители
и администрация, като се зачитат нуждите на всички. В този процес никой не
отстъпва под натиск, не се жертва, нито прави компромиси. При правила, създавани от хора, които ще бъдат засегнати от тях, а не просто спуснати от властимащите, и тогава когато всеки разбира, че идеята на тези правила е грижата,
а не наказването, то тогава е много вероятно тези правила да бъдат спазвани
и уважавани от всички, независимо от възрастта. Глобализиращият се свят
изисква промяна в образованието. Децата на бъдещето трябва да могат да учат
в училища, в които нуждите на всички са уважавани. Тогава можем да бъдем
сигурни, че младото поколение ще бъде по-способно да създава обогатяващи
живота семейства, обогатяваща живота система, при която на всички се дава
възможност да правят онова, което най-много ги радва и така животът става
по-прекрасен за всеки поотделно и за другите.
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КЪМ ВЪПРОСА ЗА ИНТЕГРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ
ПО СОЛФЕЖ И СВИРЕНЕ НА ХОРОВИ ПАРТИТУРИ
Маргарита Й. Генчева

TO THE ISSUE OF INCLUSIVE EDUCATION SOLFEGGIO
CHOIR AND PLAYING MUSIC
Margarita Y. Gencheva

ABSTRACT: Modern music pedagogy and practice demonstrate the need forinterdisciplinary
courses in musical theory and playing choral music.
We accept the need for an integrative approach to learning wherebysynchronize curriculum
Solfeggio choir and playing music soto create conditions for effective knowledge transfer from one
school to anothersubject. Transfer position of the two disciplines provide knowledge sharing andtheir
use in a specific situation in a musical activity, whichexpresses the meaning of inclusive education.
KEYWORDS: integrative approach, transfer, solfeggio, choral music playing
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–285/15.03.2012 г.

В процеса на обучение е съществена ролята на интегративния подход,
като обективен и необратим процес в съвременната образователна система.
Сегашният етап от развитието на науката и образованието поставя акцента
върху интеграцията, изразяваща последователност от състояния за свързване,
подреденост, съгласуване, присъединяване, а като резултат е цялостността на
обекта, предмета, процеса или явлението.
Дидактиката определя интегративните тенденции в обучението като обединяване на умения за дейност от еднакви или различни дисциплини в единно
цяло, подчиняващи се на определени цели. Съвременната музикална педагогика и практика доказват необходимостта от междупредметна връзка на дисциплините солфеж и свирене на хорови партитури.
Приемаме нуждата от интегративен подход в обучението, посредством
който синхронизираме учебното съдържание по солфеж и свирене на хорови
партитури така, че да създадем условия за ефективен трансфер на знания от
едната към другата учебна дисциплина. Трансферната позиция на двете дис-
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циплини осигурява обмен на знания и ползването им при определена ситуация в дадена музикална дейност, в което се изразява смисълът на интегративното обучение. Прилагаме общи форми на работа по двете дисциплини, които
определят и общия характер при подбора и конструирането на задачите по
двете дисциплини.
На основата на разработените от нас методически насоки в обучението
по солфеж и свирене на партитури конструираме задачите, съобразно изискванията за системност и последователност в музикалната подготовка на студентите. В началната фаза на обучението по солфеж и партитури поставяме
задачи целящи проверка на музикалния слух, мелодичния слух, вокалните и
пианистични възможности на студентите. Като се съобразим с обстоятелството, че мелодичният слух е основна форма на проявление на музикалния слух и
две от основните музикални способности – метроритмичен усет и ладов усет
участват при проверка на мелодичния слух, то задачите за проверка на музикалния слух солфежни дейности подреждаме в следния алгоритъм:
• възпроизвеждане и реализиране на метроритмична схема;
• слухово откриване на умишлено допусната метроритмична грешка;
• възпроизвеждане на зададена с нотни стойности метроритмична схема;
• откриване посоката на мелодическото движение и показването £ с
ръка;
• откриване на умишлено допусната интонационна грешка;
• възпроизвеждане с вокал на кратко мелодическо построение;
• възпроизвеждане с тонови имена на кратко мелодическопостроение;
На основата на натрупания, макар и недостатъчен, солфежен опит, необходим още в първите занимания по партитури, проверяваме пианистичните и
солфежни знания и умения на студентите, изразяващи се в:
• изсвирване поотделно с лява и дясна ръка от пръв поглед на кратък едногласен текст, записан на виолинов ключ, в тоналност до два знака Dur, moll;
• възпроизвеждане в унисон с глас и на пианото на същия нотен текст;
• възпроизвеждане само с глас на същия нотен текст;
• транспониране чрез свирене на фраза от нотния текст в тоналноси в
секундово-септимово съотношение спрямо основната.
Поставените задачи съобразяваме с основното дидактическо правило за
плавен преход от лесното към трудното, от простото към сложното, от известното към неизвестното. От така представените показатели за проверка на
музикалните предразположения и пианистични умения на студентите е очевиден трансферът на знания от дисциплината „Солфеж“ към дисциплината
„Четене и свирене на хорови партитури“. От съществено значение за този проверовъчен момент са прилагането на подходящи педагогически и методически технологии за изява на музикалните способности и слух на студентите.
Високата степен на развитие на мелодичния слух, ладовия и метроритмичния

Към въпроса за интегративното обучение по солфеж и... 149

усет осигуряват точното възпроизвеждане с глас и показване с ръка на мелодическото движение. Активността на ладовия и метроритмичния усет се
проявява при транспониране чрез солфежиране с глас или свирене на пиано.
Способността за музикално- слухово представяне се отнася до изработване на
умения за бързо прочитане на нотен текст от пръв поглед, с което се усъвършенства нотно-четивната техника. Точното възпроизвеждане от пръв поглед
разчита на музикалнослуховите представи, които активизират натрупания
слухов опит, който от своя страна осигурява по-качествено изпълнение.
Следвайки методическия алгоритъм в обучението по солфеж и партитури, в съответствие с принципа за системност и последователност при усвояване на учебния материал, поставяме задачи, свързани с възприемане на
мелодическото последование не като случаен ред от тонове, а като логично
построение, изразяващо определено емоционално състояние. Към този тип
задачи се отнасят:
• откриване на интонационния стил на мелодията;
• откриване на емоционалното съдържание на конкретна мелодия,
обект на наблюдение;
• емоционално съпреживяване на мелодията при възприемане и възпроизвеждане.
За да проследим целия ход на поставените задачи и приложените за реализирането им форми на работа насочваме разсъжденията си към развитието
на музикалния слух. Известно е, че той се гради на основата на трите основни
музикални способности – ладов усет, метроритмичен усет, музикалнослухови
представи, при които функционират перцептивен, интелектуален и емоционален момент, т. е. схемата, по която музикалният слух реагира при музикалното
възприятие. Най-ниското, изходно звено в схемата е усещането, което предоставя материал за последващи по-висши психични действия – осмисляне на
възприятието като структура и характерни особености. Това е възможно чрез
действията на мелодичния слух, който се изразява в диференцирано възприемане, разпознаване и емоционално реагиране на едногласна мелодия.
Мелодичният слух притежава две основни характеристики – критерий
за точна интонация и активност към различни интонационни стилове (по И.
Пеев). Критерият за точна интонация се проявява в случаите на възможност
от страна на студентите да открият и най-малката интонационна неточност
във височината на тоновете на звучащата мелодия при чуждо и собствено интониране. При това от съществено значение е и възможността за коригиране
на интонационните неточности.
Като говорим за активност на мелодичния слух към различни интонационни стилове се съобразяваме с особеностите на мелодията – типа ладова
организация (ладова структура, ладофункционални връзки) и характерните
мелодико-интервалови последования, образуващи „интонационни ядра“ [2].
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Те са типични особено за музикалния фолклор на различните народи. Утвърдили се в музикалното им съзнание като „емоционално значими, смислово понятни, синтезирани формули“ [3], интонационните ядра характеризират съответната музикална реч и £ придават ярка индивидуалност и неповторимост.
Това обстоятелство позволява да се говори за „интонационен стил“ и практически ни задължава да развиваме мелодичния слух на обучаваните от нас
студенти многопосочно, т. е. да използваме в работата си мелодии от различни
интонационни стилове – произведения от българския музикален фолклор, от
барока, класицизма, романтизма и съвременната музика.
В посока развитие на музикалните способности чрез интегративна близост между дисциплините солфеж и свирене на партитури поставяме задачи
за развитие на ладовия усет, метроритмичния усет и музикалнослуховите
представи. Конкретизирането им е обусловено от конкретната музикална способност.
Подходящи за развитието на ладовия усет са:
• откриване на умишлено допусната интонационна грешка (мелодически ход, мелодически интервал, посока на мелодическото движение, мелодически скок);
• възпроизвеждане на музикални построения с включени ладови степени, участващи в комплекса устойчивост – неустойчивост;
• запяване/изсвирване на зададено музикално построение от различни
тонови височини;
• пеене/свирене по степенното помагало в тоналности до два знака Dur,
moll;
• изпълнение на солфежи с транспониране до два знака Dur, moll;
• солфежиране чрез ключово транспониране;
• записване на музикална диктовка в тоналности до два знака Dur, moll;
• транспониране на музикална диктовка в тоналности до два знака Dur,
moll;
• ключово транспониране на музикална диктовка.
Съществено място и значение в жизнената практика на човека има метроритмичният усет, изразяващ се в способността за възприемане, възпроизвеждане и емоционално преживяване на движението в музиката, породено от
редуването на различни по времетраене тонове, организирани в силни и слаби
пулсации, протичащи в установено темпо. Усъвършенстването на навиците
за точно възпроизвеждане на разнообразен и сложен метроритъм предполага
да се наблюдават и постепенно да се осъзнават метроритмичните елементи.
Водени от това обстоятелство ние търсим все по-разнообразни и ефективни
форми на работа за развитие на тази основна музикална способност. В тази
връзка предлагаме:
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• слуховоподражателно възпроизвеждане на метроритмична схема;
• слухово откриване на умишлено допусната метроритмична грешка;
• отработване на зададена метроритмична група;
• възпроизвеждане на зададена чрез нотни стойности метроритмична
схема;
• метроритмична диктовка.
При посочените по-горе форми на работа, освен ладовият и метроритмичният усет, се проявяват и музикалнослуховите представи. Те се формират
при възприемане, познаване и възпроизвеждане на мелодия, т.е при работа
върху мелодичния слух, като се активизират:
• чрез проследяване графиката на мелодическата линия да се провокира
представата за позната мелодия;
• при озвучаване на метроритъма на познато построение, предизвикващо представа за прозвучаването на звуковисочинното движение;
• началният мелодичен интервал да „извика“ в съзнанието представата
за позната мелодична линия;
• при пеене наум и на глас;
• клавирният съпровод може да актуализира представата за познато мелодично построение.
Известно е, че представите са образи на предметите и явленията, които
са резултат от минали възприятия. Представният образ е следствие на сетивен
опит, чието формиране включва два етапа: създаване на цялостна представа за
обекта – музикалното произведение; уточняване на представата и формиране на индивидуализиран представен образ чрез наблюдение и осъзнаване на
структурните му особености. От важно практическо значение е приложението
му при упражненията за различните видове слухов анализ. Тези упражнения
са особено полезни, тъй като предполагат активни мисловни операции, отнасящи се до развитието на мелодическия слух при активната роля и действие на
ладовия и метроритмичния усет.
Използваните от нас педагогически похвати и методически технологии
съдействат за успешния междупредметен обмен. Обвързаността на теоретичните знания с тяхната практическа приложимост чрез интегративно обучение по солфеж и свирене на хорови партитури благоприятства развититето на
пълноценно художествено съзнание у студентите. Те получават не само обща
музикално култура, но и знания и умени, повишаващи музикалната им компетентност. Получените теоретични знания и практически умения от студентите са мост към бъдещата им професионална реализация.
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SOCIAL-PEDAGOGICAL ACTIONS
IN BOARDING SCHOOLS
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ABSTRACT: Boarding schools will be rearranged with the purpose of applying alternative
methods in the deprivation of freedom and creation of a system of services for the disabled children
and their families.
KEYWORDS: bording school, prevention, correction
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–293/15.03.2012 г.

Актуалността на въпросите, свързани с организацията, дейността и проблемите на възпитателните училища-интернати (ВУИ) се обуславя от факта,
че престъпните деяния на малолетните и непълнолетните правонарушители
засягат не само отделните семейства, но и цялото общество. Според данни на
Националния статистически институт 12223 деца са регистрирани за извършители на противообществени прояви, от тях 2 556 са малолетни на възраст
от 8–13 години, а 9667 – непълнолетни на възраст от 14–17 години. Броят на
малолетните и непълнолетните, водени на отчет в Детска педагогическа стая
(ДПС) за първи път през 2011 г. е 3 968 деца. Прави впечатление, че се увеличава и броят на малолетните и непълнолетните, пострадали от престъпления [3].
Насочихме се към тази тематика за работа по вътрешноуниверситетски
проект в катедрата, за да въведем студентите от специалност Социална педагогика в нови области на професионална реализация. Искаме да ги запознаем
със съществуващите в момента форми на работа с проблемните деца, с превантивната и корекционно-възпитателната дейност, насочена към промяна в
поведението и ресоциализация. Чрез работата на „терен“ ще ги насочим към
бъдещата практическа реализация като специалисти в областта на социалнопедагогическата дейност с деца, извършващи престъпни деяния.
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Проблематиката е много интересна и поражда много спорове и дискусии, защото според българското законодателство настаняването на деца в социално-педагогически интернати (СПИ) и възпитателни училища интернати
(ВУИ) се определя като „възпитателна мярка, но по своята същност носи характеристиките на наказателна процедура [1].
От друга страна следва винаги да се има предвид, че каквото и деяние да
са извършили, към децата следва да се подхожда със специални методи, огромно търпение, разбиране и подкрепа, независимо от коя страна на нормата се
намират. Работата с тях трябва да се осъществява при защитаващи психиката
условия от специалисти, обучени за работа с деца.
В момента действащите социално-педагогически интернати са 5:
1. СПИ „Хр. Ботев“ – с. Варненци, общ. Тутракан, обл. Силистра;
2. СПИ “Св. Кл. Охридски“ – с. Лик, общ Мездра, област Враца;
3. СПИ „Максим Горки“ – с. Стойките, общ Смолян, обл. Смолян;
4. СПИ – гр. Стралджа, община Стралджа, област Ямбол;
5. СПИ „Хр. Ботев“ – с. Драгоданово, общ. Сливен, обл. Сливен.
Възпитателните училища-интернати в страната са 4, като в момента два
от тях с решение на Държавна агенция за защита на децата (ДАЗД) се преструктурират: ВУИ – гр. Ракитово, обл. Пазаржик и ВУИ – с. Керека, обл.
Габрово. Останалите 2 училища, които са работещи са ВУИ – с. Подем, обл.
Плевен и ВУИ – гр. Завет, обл. Разград.
Планирали сме да посетим и да извършим научно изследване във ВУИ
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Завет, обл. Разград
Като се търси не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие, които
биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският
законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон – Закон за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). С този закон се уреждат
дейностите и функциите на системата от:
• Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни;
• Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
• Детски педагогически стаи;
• Социално-педагогически интернати (СПИ) и Възпитателни училищаинтернати (ВУИ);
• Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.
Най-важният въпрос, който трябва да бъде зададен обаче, е в кои случаи
трябва да се стига до мярката „настаняване във ВУИ“. И при положение, че за
по-голямата част от противообществените прояви причина са именно роди-
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телите, не трябва ли те, а не детето, да бъдат наказвани. И не е ли крайно време
да започнем да прилагаме алтернативни наказания за ненавършили пълнолетие правонарушители, каквито се прилагат в развитите страни. Защото колкото и чудесно да звучи „Възпитателно училище-интернат“, на практика това
е „затвор“, защото в него се ограничава свободата на деца. Настаняването във
ВУИ по същество се възприема като „лишаване от свобода“. Колкото и добър
да е педагогическият състав, престоят в подобна институция дава отражение
върху психиката на едно дете, върху начина, по който то започва да възприема
света и себе си. И върху начина, по който светът започва да го възприема.
В момента социалните работници са регистратори на проблемните деца,
а не първите, които да предотвратяват проблемите в зародиш.
Следва винаги да се има предвид, че каквото и деяние да са извършили,
към децата трябва да се подхожда със специални методи, огромно търпение,
разбиране и подкрепа, независимо от коя страна на нормата се намират. Работата с тях трябва да се осъществява при защитаващи психиката условия от
специалисти, обучени за работа с деца.
Социално-педагогическите интернати и възпитателните училища-интернати са държавни училища, в които настаняването се осъществява по реда на
Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(ЗБППМН). Промените в закона, направени през 2004 г., направиха възможен
съдебния контрол на решенията на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Според Закона за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни настаняването
във ВУИ е възпитателна мярка, която се прилага спрямо малолетни над 8 годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви, към
които останалите възпитатателни мерки не са достатъчни и за нормалното
им възпитание няма подходяща социална среда (чл. 28, т. 2). Максималният
престой във възпитателно училище-интернат или в социално-педагогически
интернат не може да бъде повече от 3 години, считано от датата на приемане
на ученика.
До момента все още остава открит въпросът за ефекта и целесъобразността от настаняване в образователно-възпитателна институция от интернатен тип, каквито са СПИ и ВУИ. Както беше посочено, настаняването на непълнолетни във възпитателно училище-интернат представлява „лишаване от
свобода“ по своята същност, налице е съществено ограничаване на свободното им предвижване, режим на живот и ограничаване на контактите. Основната част от децата, настанени в този тип интернатни училища, са отдалечени от
техните близки и роднини. Настаняването на деца във ВУИ, макар да се определя като възпитателна мярка, но по своята същност е наказателна процедура.
Настаняването в СПИ е възпитателна мярка, която предхожда възпитателната
мярка „настаняване във ВУИ“. Често двете възпитателни мерки се прилагат за
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сходни прояви на малолетните и непълнолетните и в двата вида училища се
работи в посока корекция на поведението и превенция на по-нататъшно развитие на девиантното им поведение [2].
Като имат предвид всички тези съображения, преподавателите от катедра
„Социална педагогика“, студенти от специалността и директора на ВУИ „Н. Й.
Вапцаров“ – гр. Завет, област Разград К. Димитрова разработихме проект на
тема „Социално-педагогическа дейност във възпитателно училище-интернат“.
Цел на изследването ни е да се открият причините и мотивите за отклонение от социалните норми на поведение на децата от Възпитателно училищеинтернат.
Предмет на изследване е социално-педагогическата дейност във ВУИ,
която включва получаване на определена степен на образованост, овладяване на професия и промяна в личностната характеристика на децата, насочена
към корекция на асоциалното им поведение.
Обект на изследване са деца, настанени във ВУИ „Н. Й. Вапцаров“ – гр.
Завет, област Разград, на възраст от 8–18 години.
Задачите на проекта произтичат от набелязаните цели и те са:
• да проучим причините, мотивите, обстоятелствата, довели до отклонения от социалните норми на поведение;
• да анализираме личностните особености на учениците, здравословното им състояние, психичното им развитие;
• да проучим организацията на живота и дейността на детето във възпитателното училище-интернат;
• да изследваме влиянието на социално-педагогическата и корекционно-възпитателната дейност за преодоляване на конфликтното поведение на
децата;
• да предложим алтернативи на настаняването в СПИ и ВУИ и осигуряване на процедури и начин на работа по закрила на децата до 14 г. и правораздаване на децата от 14–18 г. Това могат да бъдат центрове, в които да се извършва диагностична и възпитателна дейност, кризисни центрове и центрове
за превенция.
Методи на изследването са: наблюдение, разговори с децата, интервю с
директора и членовете на персонала, анкети.
Ръководител на проекта е доц. д-р Живка Военкинова.
Членове са преподаватели, докторанти от катедра „Социална педагогика“
и студенти от специалност „Социална педагогика“ и преподаватели от ВУИ
– гр. Завет, област Разград. Във връзка с разглежданата проблематика колективът е участвал в редица научни форуми, на които е представял свои изследвания по тематиката на проекта.
В заключение можем да кажем, че, тъй като актуалното състояние на институцията ВУИ е недостатъчно и комплексно изследвано, настоящият проект
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при катедра „Социална педагогика“ със своята работа на терен ще е интересна
задача за студенти и докторанти.
В следващите години възпитателните училища-интернати ще бъдат преструктурирани и вероятно ще се превърнат в центрове, в които ще се извършва диагностична и възпитателна дейност с децата и техните семейства. В дейността на тези центрове важна роля ще имат и социалните педагози.
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СПОСОБСТВА ЛИ НАУКАТА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ
НА НРАВИТЕ
Милослава Р. Янкова

DOES SCIENCE HELP TO PURIFY MANNERS
Miloslava R. Yankova

ABSTRACT: The text presents the views of the French philosopher Jean-Jacques Rousseau on
the influence of science on the state of manners in society. The influence of Montaigne is reflected.
The negative attitude of Rousseau on the role of science in the respect is justified. There are examples
that support his view.
КEYWORDS: science,renaissance, manners, virtue, moral defect, moral decay, scientist
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–290/15.03.2012 г.

В историята на цивилизацията с науката са свързани различни очаквания
и надежди. Античността вярва, че науката е „път към истинното битие“,
Средновековието се надява да стигне по този път до Бог, за Ренесанса тя
означава „път към истинското изкуство“ и заедно с това път към „истинската
природа“, а Новото време носи наивния оптимизъм, че науката ще изведе
човечеството до „истинското щастие“ [2].
Жан-Жак Русо представя един сензационен за епохата на Просвещението поглед относно въпроса за влиянието на науката върху нравите. Философът започва своето разсъждение след като прочита в списание „Франски Меркурий“ от октомври 1979 г. съобщение на Дижонската академия за обявения от
нея за следващата година конкурс на тема „Способствало ли е възраждането
на науките и изкуствата за пречистване на нравите?“. Победата на френския
просветител в този конкурс е първият му крупен успех.
Възраждането на науките и изкуствата за подобряване или за влошаване на нравите способства? Поставяйки тези слова в текста на първоначалната
формулировка на темата, Русо значително разширява нейните рамки.
Мислителят е изправен пред дилемата как да се реши да хули науката и да
възхвалява невежеството пред знаменитата Академия. От тактически съобра-

160 Милослава Янкова

жения философът явно преувеличава заслугите на това „най-учено събрание“
и примирява презрението към научните занятия с уважението към истинските
учени. Той подчертава, че не „Науката аз оскърбявам“, а „Добродетелта аз защитавам пред добродетелните хора“, защото „Честността за порядъчните хора
е още по-скъпа, отколкото учеността за учените“ [4]. При това, в качеството на
свой задължителен девиз, френският философ избира стиха на Хораций: „Ние
честните хора се мамим от видимостта на истината.“ [5].
Огромно значение и източник на много плодотворни мисли на Русо е
главното произведение на Мишел дьо Монтен „Опити“. Скептикът Монтен
също поставя под въпрос положителната роля на науките за усъвършенстване
на нравите. За него сама по себе си науката не може да ни направи нито мъдри,
нито щастливи. С развитието на цивилизацията и възхода на науките моралът
деградира [3].
Русо започва изложението на своите размисли с частично положителен
отговор на въпроса, поставен от темата на конкурса, за значението на епохата
на Възраждането. В него се чувства влиянието на просветителската философия в лицето на Волтер и Кондиляк. В този смисъл Русо определя като величествено и прекрасно зрелището, когато човек само със собствени усилия в
някакъв смисъл излиза от небитието, разсейва мрака, с който го е обгърнала
природата чрез светлината на своя разум. По този начин сякаш се издига над
самия себе си, възнася се в своите помисли до небесните предели. Но като найважен и труден философът определя процесът на вглъбяване в себе си с цел
изучаване и опознаване на човека като такъв, на неговите задължения и неговата съдба.
Но когато започва да се вглежда в науките и резултатите, до които довеждат, Русо заключава, че макар да не са толкова деспотични, колкото властта,
науките са може би по-могъщи. Те „разстилат гирлянди от цветя върху притискащите хората окови, които задушават у тях чувството за първоначална
свобода, за която, изглежда, са били родени“ [4]. Те ги заставят да обичат своето робско състояние и ги превръщат в това, което се нарича цивилизовани
народи.
На науките и изкуствата хората са задължени за деликатния и тънък вкус,
с който се кичат, за кротостта на характера и благоразумната сдържаност на
нравите, които правят общуването между тях толкова гъвкаво и леко. Така те
дават видимост за всички добродетели, без цивилизованите народи да притежават нито една.
Русо е съгласен, че би било добре, ако външността винаги изразява истински душевни склонности, ако благопристойността е добродетел, ако нашите
възвишени морални афоризми служат като основа на правилата за поведение.
Но толкова много качества твърде рядко се оказват заедно, и добродетелта, по
неговия цветист израз, „никога не е обгърната с такова великолепие“ [4].
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За да подкрепи своите размисли философът разглежда някои митове и
представи за възникването на науките.
Древното предание, дошло от Египет в Гърция, говори, че изобретател на
науките е този от боговете, който бил враг на човешкия свят. Русо вероятно
има предвид Хермес като вестител на боговете, изпълнител на волята на Зевс
и, освен това, автор на най-разнообразни открития и изобретения. Древните
гърци отъждествяват образа на Хермес с фигурата на Хермес Трисмегист (трижди величав), както древните египтяни наричат бог Тот. Последният се счита
в родината си за бог на разума, изобретател на езика и писмеността, творец на
науките и изкуствата. На практика, ако се прелистят всички летописи в света
и даже с помощта на различни философски построения се запълнят всички
празни пространства в много объркани хроники, няма да се намери такъв източник на човешките знания, който да отговаря на нашите любими представи
за техния произход.
Във връзка с основната концепция на своето „Разсъждение“ Русо допуска
произволно тълкуване на мита за Прометей. Според него той е прикован от
„гърците“ в Кавказ, а не от слугите на Зевс като наказание, че откраднал от
мълнията на Гръмовержеца божествения огън и го дал на хората. Не е трудно
да се разбере алегорията на древното сказание. Затова Прометей се счита от
гърците за изобретател на науките и изкуствата и неговият образ е обкръжен
от най-голямо почитание.
Френският философ подхваща една отдавнашна традиция за произхода
на науките от нашите пороци. Астрономията се ражда от суеверието; красноречието – от честолюбието, ненавистта, ласкателството, лъжите; геометрията
– от скъперничеството; физиката – от празното любопитство. Всички те заедно със самия морал, според Русо, са плод на човешката гордост. Той е сигурен,
че хората биха се съмнявали по-малко в техните достойнства, ако дължаха
своя произход на техните добродетели.
Порочният произход на науките твърде нагледно се открива, когато се
вземе предвид от какво са обусловени и за какво служат. Така юриспунденцията е необходима само защото има човешката несправедливост. Историята ни
трябва защото съществуват тирани, воини и заговорници.
В научните изследвания сме заплашени от много опасности и лъжливи
пътища. За философа е очевидна несъразмерността между загуби и резултати.
За да се достигне до истината трябва да премине през много грешки, хиляди
пъти по-опасни, отколкото полезни.
Русо смята за безспорно, че колкото по-малко хората знаят, толкова посведущи считат себе си. Така перепатиците не се съмняват в нищо, а Декарт
построява вселената от кубове и вихри. (Декарт смята, че произходът на вселената е в резултат на вихрови движения на частиците на материята.) Проблемът, който занимава умовете на много съвременници на Русо, в частност Ди-
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дро, а Академиите в Бордо и Дижон обявяват конкурс за съчинение, посветено
на този феномен, е електричеството. И Русо отбелязва, че в Европа едва ли ще
се намери толкова лош физик, че да не се е заел бойко да обяснява дълбоката
тайна на електричеството, макар тя вероятно винаги да води до отчаяние истинските философи [4].
С категоричност философът твърди, че ако науките са безсилни да решат
задачите, които поставят пред себе си, то те са още по-опасни поради резултатите, до които довеждат. Те не само, че са родени от безделие, което на свой ред
подхранват, но вредата, която неизбежно носят на обществото, преди всичко
се изразява в незаменима загуба на време. За мислителя в морала да не правиш
добро е по-голямо зло. В този ред на мисли всеки безполезен гражданин може
да се разглежда като вреден човек.
Нападките срещу науките не са самоцел за френския философ. За него
развитието на науките е вредно за моралните качества на човека. Нашите
души се развращават в степента, в която се усъвършенстват нашите науки и
изкуства.
Това нещастие не е характерно само за века, в който живее Русо. Както
убедително се изразява философът „бедите, предизвикани от нашето ненужно
любопитство, са стари колкото света“ [4]. Хората виждат, че добродетелта изчезва в степента, в която тяхното сияние се издига все по-високо над техния
хоризонт, и това явление се наблюдава във всички времена и повсеместно. Като примери в това отношение философът дава Гърция, Рим и Китай, но
най-злъчно се изказва за Константинопол. Той разделя разпространената по
негово време отрицателна оценка за Византия и нейния център – Константинопол. Затова се обявява против гледната точка на привържениците на теорията, включително Дидро, според която именно Византия дава възможност на
Европа да се запознае с наследството на античната култура. Основата на историята на Константинопол по мнението на Русо се образува от всичко, което
в разврата и развалата е най-срамно; в измяната, убийствата и отравянията
– най-черното, всичко, което в рояците на всички престъпления е най-жестокото. Такъв, както с горчива ирония твърди френският мислител, се оказва „чистият извор на светлината на Просвещението, с което се гордее нашето
столетие“ [4].
Френският философ противопоставя на тази морална деградация
нравите на немногочислените народи, които, предпазвайки себе си от зара
зата на ненужните знания, със своите добродетели създават собственото си
щастие и в този смисъл са пример за другите народи. Такива са древните перси
– удивителна нация, където по думите на Ксенофонт изучават добродетелта
както цивилизованите народи изучават науката и която единствена се
прославя с това, че историята на нейното създаване започва да се възприема
като философски роман. (Става дума за книгата на Ксенофонт «Киропедия»,
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за която споменава Монтен [3].) Такива са скифите, за които през XVIII в.
имат представа като за добри и щастливи диваци, такива са и германците. За
тези народи философът е убеден, че знаят за празните хора в други страни,
които водят живот в спорове за висшето благо, за порока и за добродетелите.
Тези арогантни бъбривци, обсипвайки себе си с най-големи похвали, наричат
всички останали народи презрително варвари. Но тези варвари се вглеждат
в техните нрави и се научават да презират тяхната ученост. Русо има предвид
и щастливите народи, които даже не знаят названията на пороците, с които
ни е толкова трудно да се справим: „Не съществуват дори думи, означаващи
лъжа, предателство, притворство, скъперничество, завист, злословие, прошка.“ [3]. Такива са диваците в Америка, чиято простота и естествен начин на
живот Монтен без колебание предпочита не само пред законите на Платон,
даже пред най-съвършеното управление, което философията някога би могла
да изобрети за народите. „Ето народ, бих могъл да кажа аз на Платон, у когото
не съществува никаква търговия, никаква писменост, никакво смятане...“ [3].
Именно в този план Монтен заключава, че „най-добрата наука за човека е науката на незнанието“ [3].
Русо се възхищава на Спарта, която във времето, когато пороците,
предвождащи изящните изкуства и науките проникват в Атина, изгонва от
своите стени изкуствата и художниците, науките и учените, и остава в историята като „вечно безчестие на безплодната ученост“ [4]. Но там хората се
раждат добродетелни и изглежда, че самият въздух на тази страна внушава
добродетел.
Като сравнява състоянието на съвременното му общество с първобитния период от развитието на човечеството, Русо рисува една нелицеприятна
картина на нравствения упадък. Преди човешката природа не била по-добра, а нравите са груби и прости, но естествени. Различието в поведението
на пръв поглед говори за различие в характерите, а хората виждат своята
безопасност в лекотата, с която се разбират един друг. Това преимущество ги
избавя от много пороци, затова Русо съжалява, че ценността му вече не се
чувства. Той се обявява против външната показност на цивилизацията, където по-хитроумни трикове и по-тънък вкус свеждат изкуството да се харесваш до определени принципи, а в нашите нрави се възцарява низко измамно еднообразие. Този факт е особено негативен за философа, защото всички
умове изглеждат като излети в една и съща форма: „Така вежливостта постоянно ни задължава, благовъзпитанието заповядва, непрестанно следваме
обичаите, но не и собствените си наклонности.“ [4]. Под този неизменена и
коварна тип вежливост, под тази толкова хвалена благовъзпитаност, на която
сме задължени за просветеността на нашия век, постоянно се скриват подозрение, недоверие, страх, хладност, сдържаност, ненавист. Русо експлицира
двуличието и прикритостта, които господстват в отношенията между хората.

164 Милослава Янкова

Няма повече нито искрена дружба, нито истинско уважение, нито обосновано
доверие. Макар вече да не превъзнасят собствените си заслуги, хората омаловажават заслугите на другите. Никой вече не оскърбява грубо своя враг,
но умее ловко да го оклевети. Националната вражда угасва, но с нея угасва и
любовта към Отечеството. Невежеството, достойно за презрение, се заменя
с опасен пиронизъм (скептицизъм). Появява се незаконно излишество,
безчестни пороци. Други от пороците и излишествата се награждават с името
на добродетел. Гневната констатация на философа за това нещастно положение на нещата се изразява в това, че човек или трябва да притежава тези фалшиви добродетели или да се преструва, че ги притежава.
Като нарича саркастично този процес „спасително преображение“ на
нравите, Русо подчертава, че науката изисква да бъде оценена по достойнство
в това отношение. Розкошът, разпуснатостта и робството във всички времена
стават наказание за всички изпълнени с гордост опити да се излезе от щастливото невежество. Гъстата пелена, с която вечната Мъдрост покрила всички
свои действия, се оказва недостатъчна за да ни предупреди за ненужните и
пусти дирения. Русо сравнява природата с майка, която изтръгва опасен предмет от ръцете на своето дете, за да я опази от знанията, защото всички тайни,
които тя крие от нас, са беди, а трудностите на ученето са нейни благодеяния.
Подобни размишления са много унизителни за човечеството, доколкото от
тях страда нашата гордост. Трудно е да се възприеме мисълта, че честността
е дъщеря на невежеството, а науката и добродетелта са несъвместими. За
примиряване на тези на пръв поглед противоположности, е нужно само да
се види колко напразни и пусти са тези горделиви названия, които така леко
даваме на човешките знания, защото ни заслепяват.
Повсеместното предпочитание на приятните пред полезните дарове води
до това, че мъдрецът, който не тича след богатството, но не е равнодушен
към славата, когато види как лошо е разпределена неговата добродетел, която
духът на съревнованието би оживил и би направил полезна за обществото, да
крее постепенно и угасва в нищета и неизвестност. Затова Русо напълно убедено, но със съжаление отбелязва, че „Ние имаме физици, геометри, химици,
астрономи, поети, музиканти, художници – но ние нямаме граждани“ [4]. Ако
ги имаше, те биха били разселени по нашите глухи села, за да умрат там в бедност и пренебрежение.
Някои мъдреци успяват да се противостоят на общия поток и да се
опазят от порока в обителите на музите. В очите на Русо Сократ в Атина и
Катон Старши в Рим символизират лагера на защитниците на патриархалните
старини с простотата на бита и нравите. По негово убеждение за тях, откакто започват да се появяват учените, добродетелните хора се скриват. Така, дотогава римляните са доволни да постъпват добродетелно; всичко е изгубено,
когато започват да изучават добродетелта.
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Според Сократ софистите, поетите, ораторите и художниците, както и
самият той, не знаят какво е истина, добро, красота. Неговото превъзходство
пред тях, дарено му от оракула, е в това, че той няма никакво съмнение в своето незнание, докато останалите, макар нищо да не знаят, предполагат, че знаят
нещо.
Русо превратно смята, че по този начин най-мъдрият от хората, по решение на боговете, и най-ученият от атиняните, по мнението на цяла Гърция,
Сократ, хвали невежеството. Ако би живял през ХVІІІ век, този справедлив
човек би продължил да презира науките като ненужни. Не би способствал
за преумножение на масата от книги, която ни засипва, и както на практика
направил, в назидание на своите ученици и нашите внуци би оставил само
своя пример и памет за своите добродетели. Френският философ е сигурен,
че именно така трябва да се поучават хората. В наше време на Сократ не би
му се наложило да пие сок от бучиниш, а да изтърпи нещо още по-горчиво
– отвратителни насмешки и презрение, което е сто пъти по-лошо, отколкото
смърт. Имайки примера на Сократ френският мислител отправя призив към
философите да оставят за приятелите си и на децата полезни уроци, за което
веднага биха били възнаградени.
Русо хвали „първия в красноречието“ – Цицерон и може би „най-големия
от философите“ – Френсис Бейкън, защото съчетават научните си интереси с
обществена дейност; първият като римски консул, а вторият като канцлер на
Англия. По такъв начин имат възможност да съдействат със своето влияние за
щастието на народите, които ще научат на мъдрост.
Истинската философия за Русо е да се научим да използваме добродетелта и без да завиждаме на славата на тези знаменити хора, които достигат
безсмъртие в републиката на учените, да се опитаме да прокараме между тях и
нас почетното различие, което забелязват някога между двата велики народа
(Атина и Спарта): един от които умеел добре да говори, а другият — да постъпва добре.
Когато съдим за отговорността на науката, както казва Г. Башлар, това
свидетелства, че има по-скоро лоша представа за действителната ситуация на
човека пред лицето на науката [1]. Докато не признаем, че в дълбините на човешката душа съществува стремеж към познание, разбирано като дълг, ще продължим да обвиняваме науката във всички грехове, източниците на които не
са в стремежа към познание изобщо, а в стремежа към зло. Ние само ще се отклоним от същността на проблема, ако прехвърлим на науката отговорността
за изопачаване на човешките ценности. От своя страна М. Вебер отбелязва, че
научната рационалност не е в състояние да запълни смисловия и ценностния
дефицит, който съпътства модерното развитие на човечеството [2]. А ние бихме се изразили като Монтен, че който трупа знания, трупа съмнения.
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THE STABILITY OF MODES IN BULGARIAN FOLK MUSIC
AND RELATED MODULATION PROCESSES
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ABSTRACT: This research builds on the author‘s concert of the stability of modes in the context of the peculiarities of the Bulgarian folklore. Highlighted the impact of the cadenza with subbase tone is unclear why preferences for modes with minor mood. The author is a direct correlation
between modal (horizontal) stability and modulation processes emphasizing that the phenomenon
applies to tonal music organization, due to the phenomenon of „acoustic (vertical) stability“.
KEYWORDS: modal (horizontal) and acoustic (vertical) stability, modulation, modes, subbase tone
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Подосновният тон в скалата на звукореда винаги е играел много важна
роля в мелодичната каденца, формирайки нейния облик дотам, че бихме могли да го наречем „феномен“ [4:27]. В класическата тонална система той символизира VІІ степен на диатоничната система и е добил наименованието „водещ“ [8:92] или „чувствителен“ [3:690] поради силната му зависимост от тониката, където е устремено неговото отвеждане. Тази интонационна тенденция
се подсилва от факта, че този тон винаги отстои на малка секунда от тониката.
Може да се приеме, че стремежът да се подчертае неустойчивостта на тази VІІ
степен предизвиква повишаващата алтерация в минор. Дали това е взаимствано от мажора е трудно да се каже, защото явлението възниква още през ХІV
век далеч преди формирането на класическата мажоро-минорна система.
Не по-малък феномен представлява подосновният тон в българския музикален фолклор, който, за разлика от класическата музикална традиция, е
базиран на старинните модуси. Функционалните взаимоотношения между
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в
хексахорд
с
подосновен
тон
–
само
4.
В
същия
сборник
често
срещания
у
нас
хроматичен
хармонично-фригийски
звукоред
ще
ският – в 44.
фригийският
с подосновен
тон присъства
в 33 (йонийски
песни, а йонийският
–в
установим,
чететрахорд
при всички
тях, с върху
изключение
на два
извукореди
лидийски),
Ако отправим
един
поглед
старинните
диатонични
и
44.
подосновният
тон е на голяма секунда. Отдавна е известно, че преобладаващите в
най-често
срещания
у
нас
хроматичен
хармонично-фригийски
звукоред
ще
Ако отправим
поглед
върху старинните
диатонични
звукоредиПри
и найбългарския
музикаленедин
фолклор
звукореди
са тези с минорно
наклонение.
тях
установим,
че
при
всички
тях,
с
изключение
на
два
(йонийски
и
лидийски),
почесто
срещания
у
нас
хроматичен
хармонично-фригийски
звукоред
ще
подосновното оформяне е преобладаващ каденциращ похват.
установим, тон
че при
с изключение
два (йонийски
и лидийски),
досновният
е на всички
голяма тях,
секунда.
Отдавна енаизвестно,
че преобладаващите
тон е на голяма
секунда.
Отдавна есаизвестно,
че преобладаващите
в
в подосновният
българския музикален
фолклор
звукореди
тези с минорно
наклонение.
българския
музикален
фолклор
звукореди
са
тези
с
минорно
наклонение.
При
тях
При тях подосновното оформяне е преобладаващ каденциращ похват.
подосновното оформяне е преобладаващ каденциращ похват.

При мажорните това не е така. На пръв поглед миксолидийският звукоред
предоставя тази възможност при целотонното съотношение между подосновния
тон и финалиса, но такова оформяне се среща рядко. По-характерно е засягането
на подосновния тон в хипоразновидността на миксолидийския модус, при което
При мажорните това не е така. На пръв поглед миксолидийският звукоред
се получава редица от няколко тона под основата.
предоставя тази възможност при целотонното съотношение между подосновния
Остава
да видимтова
какванее екаденцата
впръв
дватапоглед
звукореда
с полутонов интервал
мажорните
така.се
Насреща
миксолидийският
звукотонПри
и финалиса,
но такова оформяне
рядко. По-характерно
е засягането
ред
при целотонното
съотношение
между
подоснапредоставя
подосновниятази
тон възможност
в хипоразновидността
на миксолидийския
модус,
при което
125
новния
тон иредица
финалиса,
но такова
оформяне
се получава
от няколко
тона под
основата.се среща рядко. По-характерно
Оставана
да подосновния
видим каква е каденцата
в двата звукореда с полутонов
интервал
е засягането
тон в хипоразновидността
на миксолидийския

модус, при което се получава редица от няколко тона под основата.
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Остава да видим каква е каденцата в двата звукореда с полутонов интервал на подосновния тон. Тъй като такова разстояние не е характерно, може да
се забележи, че при тези звукореди липсва подосновно оформяне. Прави впечатление, че повечето мелодии модулират с един тон нагоре. Известно е твърна
подосновния
тон. Тъй
катомелодията
такова разстояние
нена
е характерно,
може[7:44].
да се
дението,
че в такива
случаи
„завършва
ІІ степен“[1:16],
забележи, че при тези звукореди липсва подосновно оформяне. Прави
В тази насока са и хармонизациите, завършващи неизменно на доминанта.
впечатление, че повечето мелодии модулират с един тон нагоре. Известно е
Такова схващане
е присъщо
на мелодията
творците и„завършва
теоретиците
първо поколение,
твърдението,
че в такива
случаи
на ІІотстепен”[1:16],
[7:44].
възпитани
в
духа
на
класическата
мажоро-минорна
система
и
непознаващи
В тази насока са и хармонизациите, завършващи неизменно на доминанта. Такова
същностните
характеристики
организация,
но интуитивно
усе-в
схващане
е присъщо
на творцитенаи модалната
теоретиците
от първо поколение,
възпитани
щащи,
че
нашият
фолклор
е
някак
различен.
духа на класическата мажоро-минорна система и непознаващи същностните
характеристики
на модалната
организация,
но интуитивно
усещащи,
че нашият
Музикалната
наука отдавна
се е произнесла
по въпроса
за определянефолклор
е някакна
различен.
то на центъра
системата: „ние сме длъжни да определяме модуса по негоМузикалната
наука
отдавна
се е произнесла
по въпроса
за определянето
вия завършек“
[9:4],
твърди
Царлино
още през ХVІ
век. В този
смисъл никояна
центъра
на
системата:
„ние
сме
длъжни
да
определяме
модуса
по Трудно
неговия
мелодия не може да завършва на втора степен, тя просто модулира.
завършек” [9:4], твърди Царлино още през ХVІ век. В този смисъл никоя мелодия
е за музикант, възпитан в духа на Западноевропейската музикална традиция
не може да завършва на втора степен, тя просто модулира. Трудно е за музикант,
да приеме,
че едно
такова модулиране може
да се осъществи
и
възпитан
в духа
на Западноевропейската
музикална
традиция датолкова
приеме,лесно
че едно
естествено.
В
това
няма
нищо
чудно
като
се
имат
предвид
лабилните
функтакова модулиране може да се осъществи толкова лесно и естествено. В това няма
ционални
междулабилните
тоновете вфункционални
условията на модална
органинищо
чудновзаимоотношения
като се имат предвид
взаимоотношения
зация.
Липсата
на
силна
централизация
позволява
много
бързо,
изцяло
по
между тоновете в условията на модална организация. Липсата на силна
централизация
много бързо,
изцяло
по интонационен
начин,Причината
финалисът
интонационенпозволява
начин, финалисът
да се
измести
с един тон нагоре.
дае всепромяната
измести снаедин
тон нагоре.
Причината
е вкато
промяната
на функцията
функцията
на тоновете.
След
бе констатирано,
че по-на
тоновете.
След
като
бе
констатирано,
че
подосновното
оформяне
е найдосновното оформяне е най-разпространен начин за каденциране, можем
да
разпространен
начин
за
каденциране,
можем
да
забележим,
че
основният
забележим, че основният тон на модуса вече играе роля на подосновен.тон
Такана
модуса вече играе роля на подосновен. Така е възможно да се осъществи
е възможно да се осъществи подосновно оформяне на голяма секунда, което
подосновно оформяне на голяма секунда, което може да се отбележи като
може да се отбележи като предпоставка за изместването на финалиса.
предпоставка за изместването на финалиса.

Не случайно подобна форма на модулиране в каденцата се открива само в
йонийския
и лидийския
модус,
докато
останалите
модуси отсъства.
Всъщност
Не случайно
подобна
форма
на при
модулиране
в каденцата
се открива
само
присъствието
на
лидийския
модус
в
българския
музикален
фолклор
в йонийския и лидийския модус, докато при останалите модуси отсъства.е
дискусионно.
Преобладаващото
мнение модус
е за в „липсата
на музикален
лидийски фолклад в
Всъщност присъствието
на лидийския
българския
българския фолклор” [2:169] или с други думи „в нашето народно творчество
няма песни, изградени в лидийски лад” [6:140]. Едно обаче се признава –
наличието на интервала увеличена кварта (пак там). Целенасочената мелодична
отсечка, формираща този интервал и в двете посоки (вж. примера по-горе),
навежда на мисълта, че не може да се говори изцяло за миксолидийски модус (в
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лор е дискусионно. Преобладаващото мнение е за „липсата на лидийски лад в
българския фолклор“ [2:169] или с други думи „в нашето народно творчество
няма песни, изградени в лидийски лад“ [6:140]. Едно обаче се признава – наличието на интервала увеличена кварта (пак там). Целенасочената мелодична
отсечка, формираща този интервал и в двете посоки (вж. примера по-горе),
навежда на мисълта, че не може да се говори изцяло за миксолидийски модус
(в случая от сол). В него подобни мелодични ходове обикновено се избягват,
а като се има предвид и началния тон все пак може да се твърди за лидийски
инициализ, модулиращ в паралелен миксолидийски модус.
случая от сол). В него подобни мелодични ходове обикновено се избягват, а като
музикални
назасъвсем
естествени
мосе имаАнализираните
предвид и началния
тон все събития
пак можеса
да проява
се твърди
лидийски
инициализ,
дулативни впроцеси,
произхождащи
ниското равнище на „модална стабилмодулиращ
паралелен
миксолидийскиотмодус.
ност“Анализираните
[5:8] на тези два
модуса. Това
на пръв
поглед енапарадоксално,
защото
музикални
събития
са проява
съвсем естествени
модулативни
процеси,
произхождащи
от
ниското
равнище
на
„модална
близостта на VІІ до І степен би трябвало да означава по-голяма централизастабилност”
на тези дваПоследното
модуса. Товаможе
на пръв
поглед
е парадоксално,
защото
ция, а оттам[5:8]
и стабилност.
да се
приеме
за вярно единствено
близостта
на
VІІ
до
І
степен
би
трябвало
да
означава
по-голяма
централизация,
а
в условията на тоналност, където възходящото движение от автентичен тип
оттам и стабилност. Последното може да се приеме за вярно единствено в
се прилагананатоналност,
общо основание.
При преобладаващата
условията
където възходящото
движение отнизходяща
автентиченплагална
тип се
интонация,
каквато
наблюдаваме
във
фолклора,
значение
придобиват
други
прилага на общо основание. При преобладаващата низходяща
плагална
фактори. каквато наблюдаваме във фолклора, значение придобиват други
интонация,
фактори.

В горния пример няма подосновно оформяне, следователно може да се
заключи,
че това
не е няма
единствената
причина
за наблюдаваните
модулативни
В горния
пример
подосновно
оформяне,
следователно
може да се
процеси. Това налага внимателно изследване на проблема за модалната
заключи, че това не е единствената причина за наблюдаваните модулативни
(хоризонтална) стабилност.
процеси.
налага
внимателно изследване
наепроблема
за модалната
Не еТова
тайна,
че формирането
на модусите
хоризонтално
явление, (хорино в
зонтална)
стабилност.
действителност то почива на акустична основа. Първите два интервала от
Не е тайна,
че формирането
на модусите
обертоновия
ред (прима
и октава) повтарят
едине ихоризонтално
същ тон, т.е.явление,
не могатно
дав
натрупват
тонов материал,
могат да
бъдат градивна
единица.
действителност
то почиваследователно
на акустичнанеоснова.
Първите
два интервала
от
Затова
именноредследващите
два (квинта
и един
кварта)
изпълняват
ролята
обертоновия
(прима и октава)
повтарят
и същ
тон, т. е. не
могатнада
формиращи.
Ако материал,
квинтата символизира
връзки
и се свързва
с
натрупват тонов
следователноавтентичните
не могат да бъдат
градивна
единица.
тоналността, то квартата представлява плагалните и модалността.
ЗатоваАко
именно
следващите два (квинта и кварта) изпълняват ролята на форсе фокусираме върху минорния тетрахорд с подосновен тон, ще
миращи. Ако
квинтата
символизира
автентичните
връзки
с тозабележим
няколко
трасиращи
оси от чисти
интервали.
Междуи Ісеи свързва
ІV степен
–
налността,
то
квартата
представлява
плагалните
и
модалността.
чиста кварта, между VІІ (подосновен тон) и ІІІ – чиста кварта и сборен интервал
от пълния
амбитус
– VІІ-ІVвърху
степенминорния
– чиста квинта.
Визираните
тонове биха
Ако се
фокусираме
тетрахорд
с подосновен
тон, могли
ще зада
се подредят
и в последователна
плагална
поредица
от чисти
кварти.
бележим
няколко
трасиращи оси
от чисти
интервали.
Между
І и ІV степен

– чиста кварта, между VІІ (подосновен тон) и ІІІ – чиста кварта и сборен интервал от пълния амбитус – VІІ–ІV степен – чиста квинта. Визираните тонове
биха могли да се подредят и в последователна плагална поредица от чисти
кварти.

Тази модална система несъмнено притежава забележителна стройност и
съвършенство поради равномерните стъпки от чисти интервали. Тя е валидна за
всички модуси с минорно наклонение дори и за хроматичния хармоничнофригийски звукоред. Модусите с мажорно наклонение не притежават такава

тоналността, то квартата представлява плагалните и модалността.
Ако се фокусираме върху минорния тетрахорд с подосновен тон, ще
забележим няколко трасиращи оси от чисти интервали. Между І и ІV степен –
чиста кварта, между VІІ (подосновен тон) и ІІІ – чиста кварта и сборен интервал
от пълния амбитус – VІІ-ІV степен – чиста квинта. Визираните тонове биха могли
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да се подредят и в последователна плагална поредица от чисти кварти.

Тази модална система несъмнено притежава забележителна стройност и
съвършенство
поради
равномерните
стъпки
от чистизабележителна
интервали. Тя естройност
валидна заи
Тази модална
система
несъмнено
притежава
всички модуси с минорно наклонение дори и за хроматичния хармоничносъвършенство поради равномерните стъпки от чисти интервали. Тя е валидна
фригийски звукоред. Модусите с мажорно наклонение не притежават такава
за всички модуси
минорно
наклонение
дори и за сегмента
хроматичния
стройност,
защото снякои
от тези
три интервалови
е нехармониччиста, а
но-фригийски
звукоред.
Модусите
с
мажорно
наклонение
не
притежават
таувеличена кварта. Това обуславя тяхната относителна модална нестабилност.
кава стройност,
защото
от тези
трище
интервалови
сегментачиста
е не чиста,
Относителна,
защото
не е някои
без значение
къде
се окаже въпросната
кварта. а

увеличена кварта. Това обуславя тяхната относителна модална нестабилност.
127
Относителна, защото не е без значение къде ще се окаже въпросната чиста
кварта. Колкото тя е по-напред в системата, толкова модусът е по-нестабилен.
Колкото
тя е по-напред
системата, модус,
толковаследван
модусътотейонийския,
по-нестабилен.
Така
Така
класацията
започва св лидийския
а след
тях
класацията
започва
с
лидийския
модус,
следван
от
йонийския,
а
след
тях
е
е миксолидийският.
миксолидийският.

Независимо какъв е модусът и начинът, по който се движи мелодичната
крива,
едно е яснокакъв
– стремежът
да се
избягва тритонусовата
отсечкамелодичната
е очевиден.
Независимо
е модусът
и начинът,
по който се движи
По
тази
причина
йонийският
и
лидийският
звукоред
са
без
подосновно
оформяне,
крива, едно е ясно – стремежът да се избягва тритонусовата отсечка
е очевиа
в
миксолидийския
наблюдаваме
подобна
каденца
изключително
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„акустична (вертикална стабилност)“ [5:9] на звуковисочинните системи.
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EDUCATION BETWEEN THE FREEDOM AND THE FORCED
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ABSTRACT: This article addressed the question of freedom and forced in the process of education. Presented are the views of different authors on this problems, they have sought similarities
and differences between it.
KEYWORDS: education, freedom, forced, Alphaman, society, culture, Alphaidea
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–286/15.03.2012 г.

„Понеже свободата е състояние на духа,
то тя не може да бъде подарена.“
Езоп
Глобалното преструктуриране на основите на образованието, промяната на
ценностната система изискват от педагогическата наука иновативни подходи за
решаване на образователните проблеми. Идеята за свободно възпитание с главен
приоритет детето в най-голяма степен отговаря на потребностите на съвременния човек. На тази основа съвременното образование лансира модели, в които
най-важна е самоактуализацията на детето, а в основата на възпитанието са поставени любовта и уважението към неговите интереси, потребности и желания.
Модерните образователни концепции се основават на развиваната от Ейбрахам
Маслоу (Abraham Harold Maslow) теза за холистичната човешка природа като
акцентират върху необходимостта училищното образование да е ориентирано
към цялостното личностно развитие на децата. „Основната идея на т. нар. „афективно образование“ е, че интелектуалният аспект на обучението е важен, но не
по-малко важно е и развитието на цялостната личност – емоции, чувства, ценности, нагласи и характер“ [3], т. е. образованието трябва да се стреми към единството на афективните и познавателните компоненти.
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Релацията „свобода – принуда“ на пръв поглед изглежда като дихотомията „огън – вода“. В нашите представи свободата и принудата са противоположни и взаимноизключващи се, но във възпитанието те често се проявават
заедно. Въпросът дали възпитанието чрез принуда действително води до отговорност, самоопределяне и лична свобода, е все още открит и дискусионен.
Необходимо е да се направи още едно терминологично уточнение като
се разграничат термините „принуда“ и „авторитет“. За принуда се говори, когато даден човек трябва да прави нещо против собствената си воля, защото в
по-голяма или в по-малка степен е зависим от лицето, което упражнява принудата. Засегнатото лице принципно има свободата да се противопостави, но
възползването от тази свобода често води до неблагоприятни последици. Тези
последици могат да бъдат директно отнесени към принудата, като се използват формулировки от типа „ако – няма да“ (ако не си оправиш стаята, няма
да гледаш телевизия). Докато принудата е насочена към волята и ограничава
намеренията, а по този начин и свободата на даден човек, то авторитетът предполага воля за признание, т. е. авторитетът не може да бъде постигнат насила,
дори е опасно да се предявяват претенции за авторитет, защото това може да
доведе до тоталната му загуба. По своята същност авторитетът може да съществува само тогава, когато има отделна личност или група хора, които го
признават. Той предполага и взаимно доверие. Истинският авторитет е полезен, защото подкрепя и витализира свободата. В този контекст авторитетът не
е в противоречие с волята и свободата, а по-скоро ги предполага.
Идеята за свободно възпитание се оформя в теория през XVІІІ век, когато швейцарският просветител Жан-Жак Русо разработва обществено-политическа парадигма на справедливо общество. Предложеният от Русо модел
органично се вписва в неговите представи за построявяне на новото общество: естествено възпитание – естествено състояние – обществен договор –
„златен век“. Той създава оригинална теория за възпитание, която отразява
неговите представи за идеално общество. Независимо, че във възгледите му
се открива определена илюзорност, неговият „Емил“ полага не само началото
на ново педагогическо направление, а и отразява същността, закономерностите и механизмите за формиране на личността на основата на хуманистичната
философска концепция. В основата на свободното възпитание са философски концепции, които разглеждат свободата на детето като негово неотменно
право и естествено състояние, приемат свободата на човека като ценност и не
допускат насилие в процеса на възпитание. Човекът и неговата свобода стават
централен проблем на видни философи. Идеите за свободно възпитание отразяват връзката между философията и педагогиката и по-късно се превръщат
във фундамент на различни педагогически концепции. Появяват се теории,
които не само предлагат нов поглед върху проблема, но и решение на противоречията. В „Обществен договор“ основоположникът на теорията за свободно
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възпитание Жан-Жак Русо пише: „Човекът се ражда свободен, а навсякъде е
в окови “ [7:79]. Новите тенденции пораждат нови въпроси за възпитанието
на човека и неговата свобода. Русо пръв осъзнава, че културата като печеливша позиция в обществото, в пространството на човешката свобода, се превръща в заробваща сила. Деспотизмът на културата в дискурса на научните
знания, нормите за обществен морал, естетическите вкусове на обществото
и гражданското право водят до още по-голяма липса на свобода, отколкото
деспотизмът на природата. Зависимостта от природата е външна зависимост.
Културата прави човека вътрешно несвободен, като му поставя „невидимите
вериги на робството“ [2:423–432], които се оказват не по-добри, а по-лоши
от „робството на природата“ [1:358]. Не на последно място е и възпитанието,
което е основно средство за запазване и увеличаване на масива на културата.
Истинският проблем правилно е забелязан от Русо, и той се състои в „умъртвяването“ на самата култура, в превръщането £ от творческа, продуктивна
във възпроизводителна, репродуктивна дейност. В резултат на всичко това
се формира „изкуствен“, несвободен човек, който става обект на критики от
страна на Русо.
В ранния етап на своята работа лидерът на хуманистичната психология
Ейбрахам Маслоу вярва, че актуализацията на „аз“-а на човека е генетично
обусловена и това е предпоставка на всичко необходимо за пълното развитие
на личността. От тази хипотеза неизбежно произтича положението, че всяка
намеса в процеса на развитие на личността може да доведе до непоправими
„загуби“ и дефекти. Оттук произлиза призива на ранния Маслоу за „свободно
възпитание“, разбирано като ненамеса в развитието на човека дори от найблизките му хора. „Себеактуализиращите се са станали достатъчно силни, за
да са независими от доброто мнение на другите или дори от тяхната привързаност. Почестите, положението, наградите, популярността, престижът и обичта, която могат да дарят, са станали по-маловажни от себеактуализацията и
вътрешния растеж“ – пише Маслоу [5:258].
С течение на времето той осъзнава погрешността на възгледите си по отношение на „свободното възпитание“. Процесът на самоактуализация на човека не е пречка, а предполага адекватен, синергичен баланс между усилията,
които той „инвестира“ за развитието на обществото, и „ресурсите за развитие“, които обществото предоставя на всеки гражданин. Този баланс отразява
най-ефективния начин на взаимодействие между човека и обществото, предоставящ максимална полза за личното и общественото развитие.
От подобни позиции изхожда и деистът Жан-Жак Русо. Единствено
„естественото състояние“ на човека му осигурява истинска свобода. Той
твърди, че науката и изкуството заглушават гласа на свободата, развращават
човешката природа и допринасят за разложение на нравите на природния човек. В романа „Емил или за възпитанието“ Русо пише: „всичко, което излиза
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от ръката на Твореца, е добро, всичко се изражда в ръцете на човека“ [6:180].
Русо приема, че хората по природа са добри, но в действителност не се държат
така. Търси причините за това противоречащо на своята природа поведение и
достига до извода, че то се дължи на външни влияния – обществото и личния
интерес. Човекът сам по себе си не е лош, обществото го прави такъв. От това
следва, че иманентните добри заложби трябва да бъдат поощрявани, а отрицателното влияние на обществото да бъде по възможност избягвано.
В основата на възпитателната теория на Русо лежат две основни схващания:
• детето, както всеки човек, по природа е добро, от това следва, че детството е нещо ценно, което трябва да бъде запазено възможно най-дълго време и предпазено от обществените императиви;
• децата не са малки възрастни, те притежават собствена индивидуалност, която трябва да е поощрявана и уважавана; на възпитанието не трябва
да се гледа само като предварителен етап към порастването; Русо критикува
преди всичко това, че децата често са конфронтирани със знания, за които те
не са достатъчно зрели, и които не могат да възприемат.
Русо смята, че в естествени условия човек сам удовлетворява всички свои
потребности, сам учи своите деца, сам се моли на Бога, живее пълноценен живот, не се нуждае от помощта на другите и не зависи от тях. Той е напълно
свободен и в това състояние всички хора са равни. Тази идилия приключва с
разделението на труда, и колкото повече човек се придвижва напред в своето
развитие, толкова по-силни стават връзките, които го ограничават. Свободният човек се превръща в част от социалния механизъм, в който всички части се
нуждаят една от друга. Оттук произтича стремежът на човека за превъзходство, за власт, за натрупване на собственост, за поставяне на другите хора в
зависимост.
Идеалът на Русо е независимата човешка личност, свободна и вярна само
на себе си, подчиняваща се само на собствените си ценности и съвест. Пътят
към този идеал е възпитанието, което преди всичко трябва да е „свободно възпитание“. Предизвикателството и задачата е не да се направи нещо с възпитаника, а да се предпази той от културата. Трябва да се направи така, че природата сама да въздейства върху човека, защото тя за него е най-добрият учител.
Какво е общото между възгледите на Русо и ранния Маслоу? Всеки от тях
споделя идеята, че човек по рождение е свободен и добър (надарен с много добродетели), но тази свобода и достойнства са помрачени от принудата. От това
може да се заключи, че ако тази принуда се премахне, то свободата и достойнствата ще се разгърнат в пълния си блясък. Дихотомията свобода–принуда не
предполага съвместното съществуване на двата компонента, възможна е или
свободата, или принудата. Но науката твърди, че между генома и влиянията на
околната среда са генотипът и фенотипът: биологически осмислената инфор-
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мация се ражда по пътя на съзнателния отказ от много възможности в полза
на една избрана, която е по-ценна от нереализирания потенциал. По този начин принудата може да бъде преодоляна, но не и отменена. В този контекст е
необходимо да се възпитава вътрешната сила на човека, която да му помогне
правилно да разпредели своите способности по направленията „човекът за
обществото“ и „човекът сам за себе си“. Само осъзнаването на собствената
ценност и отговорност към себе си и света елиминира необходимостта от принуда като един от факторите на възпитание.
Въпросът е: „Ражда ли се детето свободно“? Отговорът е: потенциално –
да, всъщност – не. Свободата не е „парче от празното пространство“, а бавно
изправяща се вътрешна сила в човека. Произволните постъпки, за разлика от
свободните, винаги са случайни и реактивни, те са пасивен отговор на влиянието на света. Свободните постъпки се отличават със самобитност. Свободата на действие на всеки конкретен човек е едновременно непредсказуема и
предвидима. Непредсказуема в смисъл, че свободният човек твори и постъпва по нов, по свой начин, по който никой преди него не е постъпвал, и тези
действия са резултат от неговата уникална индвидуалност. В същото време,
отчасти познавайки свободния човек, може да се каже „това той никога няма
да го направи“. Тук няма пълна определеност, по разбираеми причини, защото
индивидуалността във всеки един момент е частично разкрита и отчасти все
още очаква своята актуализация.
Педагогиката със своя арсенал от научни знания, организационни форми, съдържание и методи може да попречи, дори да „убие“ този потенциал,
тази вътрешна творческа сила, или обратно, да я съхрани и развие. Проблемът
е как е възможно да се организира „малката“ училищна принуда така, че да
води човека към постепенно освобождаване от тоталната външна принуда и
едновременно с това към все по-пълната индивидуална интеграция със света.
Тук не става въпрос за избора между двете крайности, а за разумния баланс
между тях. Възпитанието в свобода е труден „хуманитарен бизнес“, при който
винаги има загуби и печалби, но който трябва да води до „положително салдо“
на свободата в един или друг „отчетен период“.
Имануел Кант поставя въпроса: Как е възможна свободата на човека при
принудата (училищно и семейно възпитание), която се упражнява върху възпитаника в процеса на възпитание? „През първия период на възпитанието си
– пише Кант – питомецът е длъжен да покаже подчинение и пасивно послушание; през втория му се позволява да разсъждава и да използва свободата си,
разбира се, при определени условия. През първия период доминира механичната, а през втория моралната принуда“ [4:152]. За него свободата на човека
е една от най-важните възпитателни цели на Просвещението. Свободата при
тази принуда е педагогически парадокс, който може да бъде избегнат като се
премине от външната принуда към вътрешната свобода, и то от разбирането
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за необходимостта сам да се дисциплинираш, и сам да приемаш ангажиментите си, да действаш законосъобразно и морално, и да водиш живота си самостоятелно и отговорно. От този възглед на Кант се извежда необходимостта в
процеса на възпитание у децата да се формира самостоятелно мнение и неговото отстояване, което според Русо означава да можеш да използваш разума
си без влиянието на хората около теб.
Как може от тази външна принуда, на която са подложени децата, да се
премине към свобода, автономност и отговорност? „Един от най-трудните
проблеми на възпитанието – пише Кант – касае обединяването на наставлението, подчинено на закономерната принуда, и способността да се ползва собствената свобода. Принудата е необходима! Но как да се култивира свободата
редом с принудата“ [4:154]? Отговорът на Кант е: „още от най-ранна възраст
и през всички етапи на развитието му, на детето следва да се предостави свобода (с изключение на случаите, при които то вреди на самото себе си...), стига
тя да не се проявява по такъв начин, че да пречи на другите... Трябва да му се
докаже, че върху него се упражнява принуда, която води до възможността да
ползва собствената си свобода, че бива култивирано, за да може някога да стане свободно, т.е да не зависи от грижата на други хора“ [4:155].
Кант се противопоставя на „робската принуда“ и приема за уместна „лигитимната принуда“, ако е необходима за възпитаването в свобода. Тук важи
практическото правило „толкова свобода, колкото е възможна, и толкова принуда, колкото е необходима“. По този начин се избягва възможността възпитателят да използва произволно принудата.
Семейството и училището са най-важните възпитателни институции,
които трябва да водят подрастващите от най-ранното им детство от външна
принуда към свобода, от задължение към послушание, към лична отговорност
за законосъобразни и морални действия. В педагогическото ежедневие възпитатели/учители, родители трудно могат да осъществят „естествено възпитание“ без принуда, т. е. принудата е необходима, за да може да се реализират целите на възпитанието. Но принудително възпитание, при което не се признава
свободата на детето и неговата воля, а възпитателят е доминантното лице, което решава какво трябва да прави и какво не трябва да прави детето, може да
има тежки последици за бъдещото му развитие. Такова възпитание, при което
напълно се пренебрегват автономността и умението за самостоятелно вземане
на решения не води до развитието на щастлив и самостоятелно мислещ човек.
Привържениците на идеята за свободно възпитание изхождат от позицията, че детето се ражда свободно, а принудата в процеса на възпитание го
лишава от тази свобода. Този възглед е по-скоро заблуждение поради две причини. Първо: детето не се ражда свободно, тъй като е зависимо както от външни влияния, така и от своята вътрешна природа. Второ: принудата в процеса
на възпитание не лишава детето от свободата, а го води към нея, т. е. пътят
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към свободата преминава през принудата. Дефинирането на свободата като
липса на принуда означава, че свободата и принудата взаимно се изключват и
не могат да съществуват заедно. Принудата може да бъде отменена единствено
при постепенно развиващата се личност, защото свободата не е факт, а цел. В
този контекст свободата и принудата не са противоположни, а взаимно проникващи се начала. Свободата не изключва, а предполага принудата. Принудата е факт от живота, създадена не от хората, а от самата природа на човека,
затова въпреки думите на Русо, че човек се ражда свободен, той се оказва роб
на принудата. Човек се ражда роб на окръжаващата го действителност и освобождаването от силата на битието е задача на самия живот и в частност на
възпитанието.
От казанато до тук могат да се направят три основни извода:
• човек не се ражда свободен, а е зависим от собствената си природа;
• възпитанието трябва да започва с принуда и да завършва със свобода;
• пътят към свободата преминава през принудата.
Свободното възпитание е универсално знание за хуманистичния подход
във философията на образованието и във всички сфери на науката, ориентирано към построяването на общество, в което всеки човек може да разкрие
себе си, своя вътрешен потенциал и знания, които не могат да бъдат пренебрегвани и игнорирани. „Практическото или още моралното възпитание е
длъжно да образова човека, за да може той да живее като свободно действащо
същество. (Практическо се нарича всичко, което има отношение към свободата.) То е възпитание на личността, възпитание за изграждане на свободно
действащо същество, което може да се издържа самостоятелно, да стане член
на обществото и да има самочувствие за собствената си стойност“ [4:155].
Култивирането на свободата може да се осъществи само когато принудата се
прилага разумно. Това много напомня мисълта на Русо, че „всички средства са
опитани с изключение на едно, и то тъкмо единственото, което може да има
успех: разумно ръководената свобода“ [6:226].
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THE REASONS FOR DRUG USE BY STUDENTS
Penka P. Kozhuharova

ABSTRACT: The report is an analysis of risk factors for drug use by the students. The study
was conducted among 247 students from the 8-th to 12-th grade in five schools in the city of Varna
in the month of March 2012. Comparative analysis of research was made in the same schools eight
years earlier.
The methodology used (anonymous questionnaire) was developed based on model
questionnaires EMCDDA and ESPAD. As indicators to assess the status of drug use have been
adopted: the frequency of use of psychoactive drugs awareness, attitude towards use. We studied risk
factors associated with the role of family-friendly environment, individual personality characteristics
of students and teaching aspects of implementing a program for prevention of the use of drugs.
Significant factors for drug use are: role of friends and low social competence, children’s desire
to overcome anticipated or momentary stress, poor relationships between parents and children, and
poor control of parents Sustainable trend are the first attempts at drug use in the seventh grade
Information about drugs has a greater influence on the attitudes of students before experimenting
with drugs. This suggests that early prevention is necessary to begin in the 5-th and 6-ht grade.
The results can be more effective, if the prevention is planned and is realized in more than one
social system.
KEYWORDS: drugs prevention, risk factors, students
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Константин Преславски“ по проект № РД–05–291/15.03.2012 г.

През последните години се наблюдава известна динамика в основните
показатели за употребата на наркотици в България, което съответства на общите тенденции в Европейския съюз, но се отчитат и специфични проявлениия. Като цяло употребата на дрога в света намалява в сравнение със значителното нарастване през последните 50 години, сочи доклад на ООН за 2011 г.
[25]. Този проблем се смята за един от приоритетните в работата на световната
организация. И все пак светът не може да се похвали с големи успехи в борбата
с дрогата. Иззетите количества остават между 5 и 7 % от общия оборот, за из-
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миналата година конфискуваните наркотици са с 15 % повече от предишната,
но производството и трафикът на дрога също расте [25], [6]. Според годишните доклади на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) се отбелязва тенденция за запазване на равнището на употреба на незаконна дрога и спадане на употребата на законни наркотици, като
тютюн, в резултат на стратегията на Световната здравна организация (СЗО) за
ограничаване на тютюнопушенето и програмите за превенция [2]. Националните и регионални проучвания разкриват повишаване броя на децата и учениците, които консумират и злоупотребяват с алкохол, тютюневи продукти и
марихуана, наблюдава спадане на възрастовата граница [6], [7], [1].
Отчита се тенденция за рязко увеличаване на трафика на марихуана, хашиш, хероин и други наркотици през България, което обуславя предлагането
и повишаването на консумацията на дрога от учениците, извършване на наркопрестъпления и други противообществени прояви [7:11]. Покачва се значението на „северния балкански път“ на афганистанския хероин – през Турция,
България, Румъния и Унгария, за сметка на пътя през Македония и Албания.
Като черноморски градове Варна и Бургас привличат наркотрафикантите и
пласьорите с евтиния превоз по море, близостта до чуждестранни наркобази,
през които минават пътищата на хероин от Средна Азия. Добре развитатата
училищна и университетска мрежа, туризмът в региона улесняват наркопласьорите [25], [5].
Условията и факторите, които детерминират наркоманното поведение на
учениците са от соматичен, интрапсихичен, семеен, социокултурен и общосоциален вид [4], [3], [9]. Превантивните програми следва да засилят защитните
фактори и да бъдат насочени към намаляване на рисковите фактори за употреба на психоактивни вещества (ПАВ) [17:27], [24:175]. Рисковите и защитните фактори засягат хората от всички групи, но те могат да имат различен
ефект в зависимост от възрастта на лицето, пола, етническата принадлежност,
културата, социалната и околната среда [21:1063], [23:112]. Юношите посягат
към наркотиците вследствие на осезаемия натиск от страна на връстниците,
на рекламите на алкохол по средствата за масова информация и на възрастни, които одобряват или употребяват наркотици [8:71]. Към тези причини
А. Сманцер добавя: отсъствие на склонности чрез съдържателна дейност да
се поставят значими високи цели; отсъствие на привички за реализиране на
дейности по интереси; скука и неорганизираност на учебната и извънучебна
дейност; интерес към силните усещания [12:12–15]. Л. Полякова установява,
че йерархията на причините за всички категории ученици е следната: на първо
място подражаване на приятелите, на второ – лоши взаимоотношения между
деца и родители и слаб контрол на родителите, на трето – безделничество и
любопитство, на четвърто – подражаване на герои от филми [10:100].
С цел да се установи устойчивостта и да се диференцират условията и
факторите, които детерминират употребата на наркотици от юношите, при
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разработване на стратегия за превантивна и корекционно-възпитателна дейност е проведено изследване с 247 ученици от VІІІ до ХІІ клас в пет училища
на територията на гр. Варна през месец март 2012 г. Направен е сравнителен
анализ по определени показатели с проучване, проведено в същите училища и
класове с 234 ученици през месец май 2004 г. Информацията от проучванията
е регистрирана чрез пряко, групово, индивидуално анкетиране на респондентите. Използваният инструментариум (анонимна анкетна карта) е разработен
въз основа на моделните въпросници на EMCDDA и ESPAD. Като индикатори
за оценка на състоянието на употребата на наркотици са приети: честотата
на употреба, информираност за психоактивните вещества, отношение към
употребата. Проучени са рискови фактори, свързани с ролята на семейната и
приятелската среда, индивидуално-личностните характеристики на учениците и педагогическите аспекти при реализиране на програма за превенция на
употребата на ПАВ.
В резултат на проведеното изследване е констатирано, че през 2004 г. почти всеки трети (28,6 %) от учениците е употребявал някога през живота си незаконно ПАВ. От далите отрицателен отговор 37, 72 % имат приятели, които
употребяват, а 62,27 % не са употребявали и нямат употребяващи наркотик
приятели. Получените резултати показват, че 3,7 % от изследваните в тази възраст са консумирали редовно наркотични вещества.
През 2012 се наблюдава известно завишаване на стойностите, но разликата не е статистически значима – 33,6 % от анкетираните дават положителен
отговор за употреба на наркотик някога през живота. Наблюдава се тенденция
за понижаване на стойностите на неупотребяващите, които имат приятели опитвали ПАВ (26,21 %) Критерият на Стюдънт е t = 2, 25 (ta α = 1,967 при α =
0,05).
Най-разпространеният по консумация наркотик при първото проучване
е канабисът. След него най-предпочитани са синтетичните дроги – амфетамини и екстази. Като цяло твърди наркотици (хероин, кокаин, екстази) са заявили, че употребяват 3 % от анкетираните ученици. Около 3 % от тях потвърждават, че консумират други наркотични вещества под формата на лекарствени
средства.
Марихуаната остава най-разпространеният незаконен наркотик, увеличава се делът на инцидентно употребяващите амфетамини. Установяват се
слаби различия по пол, свързани с употребата на някакво незаконно наркотично вещество. Момчетата посочват по-голямо предпочитание към марихуаната, а момичетата – спрямо амфетамините. Не се констатира значима разлика
по отношение на другите наркотични вещества.
През 2004 г. 82 % от учениците декларират, че началото на употребата се
поставя, макар и еднократно, в седми клас. Вземането на наркотици рязко нараства от 7,6 % в VІІІ към 19,3 % в ІХ клас. След това настъпва постепенно
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увеличение на консумацията, в Х клас – 22,7 %, 21,5 % в ХІ клас и незначително
намалява в ХІІ клас – 18,4 %. За изследваните училища осмият е новосформиран клас и вероятно все още не са формирани устойчиви приятелски групи с
определена насоченост в поведението.
Сравнителният анализ с данните от 2012 г. показва малко по-високи стойности (20,83 %) по показател „употреба на някакъв незаконен наркотик поне
веднъж в живота“ сред учениците от осмите класове, докато при деветокласниците не се наблюдава установеното в първото проучване завишаване. Пониските стойности на употребата сред 9-то класниците през 2012 вероятно се
дължат на прилаганите през последните години училищно-базирани превантивни програми и по-устойчивите протективни фактори на средата.
Запазва се тенденцията за начало на употребата в периода на седми клас.
Това налага извода, че ранната превенция е необходимо да започне още в пети
и шести клас като за седми трябва да бъде най-интензивна.
Първото проучване показва, че при 78,4 % от анкетираните отношението
към употребата на наркотици е негативно. Одобрение към употребата изразяват 15,3 % от всички изследвани. Прави впечатление, че този процент е понисък от действително заявилите тяхната употреба. Тази тенденция се запазва
и при повторното проучване.
През последните трийсет години се оформят няколко теоретични концепции за профилактика на наркоманиите. Всяка от тях извежда своя парадигма за основните причини и фактори за поява на зависимостите, върху която изгражда своя превантивен подход.
Когнитивният подход за превенция изхожда от предположението, че
хората употребяват наркотици поради липса на достатъчна информация за
вредните последици от тях. Според него асимилацията на информация за негативните последици от употребата на дрога формира у подрастващите негативни представи и нагласи към нея, които от своя страна водят до промени в
тяхното поведение [3:73], [15:223], [16:315].
По отношение на информираността значителна част от изследваните
лица считат себе си за добре информирани, смятат, че познават видовете психоактивни вещества (ПАВ) и ефектите от употребата им.
При първото изследване 71 % от анкетираните заявяват, че знаят за вредното въздействие на наркотиците върху организма. Като наркотици, които
развиват психическа и физическа зависимост 100 % от групата на употребявалите наркотици и 91,3 % от неупотребявалите посочват хероин, а кокаин
– 70,5 % от първата група и 83,6 % от втората. Тези данни са приблизително
същите и през 2012 година.
Почти половината от учениците в двете групи през 2004 г. определят амфетамините, ЛСД, екстази, инхалантите като леки наркотици, въпреки че някои от тях, освен до психическа, могат да доведат и до физическа зависимост.
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Вероятно превантивната дейност и по-дългия период, изминал от навлизането на тези наркотици на пазара са довели до по-ясна представа за влиянието
им, което се констатира при второто проучване.
Марихуаната определят като лек наркотик 82,5 % от групата на употребяващите и 21,7 % от групата на неупотребяващите наркотици. Тази тенденция
се запазва и при второто изследване. Независимо, че въпросът за развитието
на психична зависимост при употребата £ остава открит, специалистите са на
едно мнение че тя „отваря пътя“ на подрастващите към другите наркотици.
Налице е риск от затвърждаване на марихуаната като нормативна дрога сред
тийнейджърите, които вече имат опит с нея. И при двете проучвания употребилите марихуана декларират с голяма вероятност да направят това отново.
Констатират се разлики по отношение на становището на неупотребяващите
за възможна употреба на това вещество в по-късен период. За разлика от неупотребяващите през 2004 г., при които 24,5 % са склонни към употреба, през
2012 тази група е значително по-малка – 7,31 %. Стойността на критерия на
Стюдънт посочва значима разлика – t = 4,40 (tα = 3,320 при α = 0,001). Такава
тенденция се наблюдава и за употребата на амфетамини и екстази.
Може да бъде направен изводът, че по-добрата информираност затвърждава позицията за неупотреба при лица, които не са експериментирали с дрога, но няма същия ефект при употребяващите. Тези данни извеждат значението на ранната превенция, насочена към отлагане във времето на употребата на
легална дрога – алкохол и тютюн и формиране на мотивация за неупотреба на
нелегални психоактивни вещества.
И при двете изследвания се установява, че учениците не са достатъчно
информирани за наказателно-правната отговорност на малолетните и непълнолетните за притежание и разпространение на наркотични вещества. В
ЗБППМН се посочва, че спрямо тях се прилагат не наказателни, а мерки за
превантивно-възпитателно въздействие (чл. 13, 15). Това е една от причините
наркопласьорите да прибягват до техните услуги. Непълнолетните заемат все
по-важен дял в сферата на наркопрестъпността като определен резерв на криминалния контингент в следващата възрастова група. Според полицейската
статистика силно е нарастнал делът (57,6%) на пълнолетните и непълнолетни
лица, групово извършили наркопрестъпления. Непълнолетните наркоманизакононарушители са най-активни при седемнадесет годишните – 54%, като
началото се поставя от петнадесет годишните 14% [7:22-23]. Това води до подготовка на криминален резерв от средата на непълнолетните и квалификацията им за организирано извършване на наркопрестъпления.
Според половината от учениците в Наказателния кодекс не съществуват текстове, които ограничват разпространението на наркотици в района на
учебните заведения. В чл. 354а, 354б и 354в (ДВ, бр. 212 от 17.03.2000) от Наказателния кодекс е предвидена наказателна отговорност за производство, при-
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тежание и разпространение на наркотични вещества. Драстично е увеличена
санкцията, ако деянието се отнася за вещества, които се разпространяват сред
повече от две лица или на публично място, или в района на учебно заведение,
общежитие или казарма на разстояние 250 м от прилежащите им терени. Същото се отнася и за подобно деяние, което е извършено от „лекар, фармацевт,
възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение” (чл. 354, ал. 2, т.
3 и 4) [11:21].
Липсата на информация в тази насока е потенциална предпоставка за
увеличаване дела на средно и високо рисковите групи, защото неадекватната
и неустойчивата нагласа към социално и здравословно неприемлив начин на
живот и поведение дава шанс на фактори, толериращи употребата на дрога.
При изследването от 2004 г. се констатира, че при получаване на информация за наркотиците най-висок относителен дял имат приятелите – 62,5%,
масмедиите – 56,3% и родителите – 47,4%. Забелязва се по-ниското участие на
учителите – 41,5%. Това е обусловено от факта, че през този период опитите за
сътрудничество между просветните, социалните и медицински органи на общинско ниво са инцидентни. Разработват се различни ведомствени програми
от национален и регионален мащаб без необходимата координация между социалните организации с училището, а в някои случаи е неясно в каква степен
конкретно е съсредоточено вниманието върху превенцията на наркомании.
Недооценяването на този фактор е съществена пречка да се създаде единна
програма на местно ниво за контрол над наркоманиите и наркопрестъпността
с пълноценна, точна координация на държавните институции, гражданските
формации и партньорство с училището [10].
Проучването от 2012 г. потвърждава констататацията, че учениците получават информация основно от своите приятели и познати, като втори по честота посочван източник е Интернет, позовавайки се на сайтовете: google.bg;
vbox7.com; youtube.com; narcopedia.hit.bg; teenproblem.net; pomagalo.com. От
телевизионните предавания, представящи проблема с наркотиците и тяхната
употреба, най-често посочват каналите Discovery, National Geographic. Както
и при първото изследване са посочени игрални филми, касаещи употребата.
Повишена е ролята на училището като източник на информация. В часовете на класа и часовете по химия, биология, психология обсъждат теми за
различните аспекти на ПАВ. Участвалите в проучването определят учителите
като по-информирани от родителите. Вероятно това е свързано с въведените в
някои училища програми за здравно образование.
Афективният подход за превенция на наркоманиите се базира на теорията, обясняваща зависимостта към наркотиците като реакция на емоционални
проблеми. В много случаи употребта на наркотици компенсира неспособността на индивида да преодолее някои негативни емоции като отчаяние, потиснатост, стрес, занижена самооценка [19:279]. Подходът предполага ограничение
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на употребата на наркотици чрез стимулиране на емоционалното и психическо развитие на подрастващите [13:194], [3:74].
Приблизително при една четвърт от анкетираните и в двете проучвания
употребата на ПАВ се асоциира с позитивна промяна на емоционалното състояние. Причините, които изследваните лица изтъкват за употребата на наркотици, са приливът на енергия, по-лекото общуване и повдигане на настроението.
Значим мотив е стремежът на децата да преодолеят очаквани или моментни стресови ситуации, чувството, че никой не ги разбира: Av – 3, SD – 1,45
при употребяващите и Av – 3,55, SD – 1,55 при неупотребяващите наркотици.
Според всеки десети ученик наркотиците са начин за справяне с проблеми в
семейството, приятелската среда и училището или загуба на самоконтрол поради възникнала пристрастеност. Личните проблеми у дома и в училище имат
решаващо значение при започването и поддържането на употреба на веществата.
Като основна причина за първоначалната употреба на наркотици от учениците в теоретичните източници се посочват любопитството, свързано с
краткротрайните ефекти от употребата на алкохол и наркотици и с желание за
констатиране на количествената алкохолна поносимост на организма [5:238].
Данните от 2004 г. сочат, че за групата на употребяващите наркотици „любопитството” има ниски стойности: Av – 1,79 при SD – 1,78, докато при групата
на неупотребяващите са изразено по-високи: Аv – 3,64, SD – 1,61. Тази тенденция се повтаря и при второто изследване.
Причините за употреба на наркотици при поведенческия подход се свързват със слаба социална компетентност и податливост към отрицателни влияния от средата [22:503]. Приема се, че формирането на умения за отстояване
на натиск, оказван от страна на връстниците и медиите върху подрастващите,
биха оказали превантивно влияние върху употребата на дроги в юношеска
възраст [3:75], [20:12].
Като най-значим фактор при първото проучване анкетираните посочват
използването на дрога като норма за принадлежност към определена група:
Av – 4,38, SD – 1,5. Това провокира желанието на малолетното или непълнолетното лице по този начин да утвърди или повиши своя статус в групата от
връстници и приятели.
Според всеки пети ученик през 2012 г. това е начин за утвърждаване в
средата и защита на статусни позиции. Наред с това, за разлика от първото
изследване, значим процент от млади хора ходят на технопартита и вземат
наркотици, защото смятат, че това е модерно и престижно или защото някои
от техните поп-идоли употребяват такива дроги.
Всеки трети ученик и при двете проучвания обяснява причината за употреба на психоактивни вещества като форма на комфортно поведение, веро-
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ятно поради натиск от средата. Присъствието на пласьори сред приятелската
среда е значим фактор при употребата на наркотици. Натискът от страна на
заобикалящите изглежда добронамерен, приятелски, а също и потребността
от „себедоказване“ улеснява приемането на първата доза, която обикновено
не е „последна“ – половината от изследваните са започнали употребата на купон. Лесният достъп до дрога е значим фактор, но едва в 7,3% при първото
проучване и 13,4% от второто са посочени липсата на адекватен социален контрол и санкции от страна на обществото.
Анкетираните ученици през 2004 г. определят семейството като следващ
решаващ фактор при употребата на наркотици като изтъкват слабия родителски контрол (Av – 3,94, SD – 1,8 при първата група и Av – 4,22, SD – 1,85 при
втората), невниманието от страна на родителите към житейските проблеми на
децата (ЕГ: Av – 3,82, SD – 1,7; КГ: Av – 3,86, SD – 1,79), конфликтите в семейството (ЕГ: Av – 4,12, SD – 1,9; КГ: Av – 3,94, SD – 2,14).
Най-близкото социално обкръжение на употребяващите психоактивни
вещества се състои почти изцяло от приятели и близки, също употребяващи
такива вещества. Това крие риск от формиране на субкултури, подкрепящи
употребата на наркотици, и води до отдалечаване на консуматорите от среди,
утвърждаващи здравословен начин на живот.
Въз основа на проведеното проучване могат да бъдат обобщени следните
изводи:
• Запазва се тенденцията една трета от учениците да експериментират с
употреба на психоактивни вещества, като при една четвърт се наблюдава поустойчива употреба. Констатира се понижаване на стойностите на неупотребяващите, които имат приятели, опитвали наркотик. Това насочва към извода
за по-отчетливо диференциране на младежките субгрупи и утвърждаване на
стандарти за неупотреба.
• Марихуаната остава най-разпространеният незаконен наркотик, увеличава се делът на инцидентно употребяващите амфетамини като тази тенденция се констатира по-значимо при момичетата. Не се установява промяна
по отношение на другите наблюдавани наркотични вещества.
• За разлика от първото проучване, при което вземането на наркотици
рязко нараства при прехода от осми в девети клас, през 2012 г. се наблюдава
тенденция за увеличаване на употребата в осми клас и намаляване в девети
клас. По-ниските стойности на употребата, вероятно се дължат на прилаганите през последните години училищно-базирани превантивни програми в
гимназиален курс.
• Устойчива е тенденцията за начало на употребата в периода на седми
клас. Това налага извода, че ранната превенция е необходимо да започне още в
пети и шести клас, като за седми трябва да бъде най-интензивна.
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• Приятелската среда и масмедиите се запазват като по-често използвани източници за информация от разговорите с родителите. Повишава се ролята на училището.
• По-добрата информираност затвърждава позицията за неупотреба
при учениците, които не са експериментирали с дрога, но няма същия ефект
при употребяващите. Тези данни извеждат значението на ранната превенция,
насочена към отлагане във времето на употребата на легална дрога – алкохол и
тютюн и формиране на мотивация за неупотреба на нелегални психоактивни
вещества.
• Като най-значим фактор за употребата на дрога учениците посочват
потребността от принадлежност към определена група от връстници. Присъствието на пласьори сред приятелската среда е значимо условие за употребата.
• Сред причините за употреба на наркотици могат да бъдат откроени
и ниската социална компетентност и податливост към отрицателни влияния
на средата, неумението за справяне с провокативно поведение от страна на
връстниците.
• Значими условия са стремежът на децата да преодолеят очаквани или
моментни стресови ситуации, чувството, че никой не ги разбира.
• Семейството се запазва като значим фактор за употреба на наркотици,
влияние върху това оказват невниманието от страна на родителите към житейските проблеми на децата, конфликтите в семейството.
• В настоящото изследване за групата на употребяващите наркотици
любопитството, свързано с краткотрайните ефекти от употребата на алкохол
и наркотици, има ниски стойности и не се проявява като значимо условие за
употреба.
Нито един от факторите, детерминиращи употребата на наркотици, не
се проявава изолирано от другите, всички те пряко или косвено са свързани
помежду си, всеки един продължава или засилва действието на другите. Нито
една държавна или обществена институция не може сама да ограничи размерите на употребата на наркотици и наркопрестъпността. Резултатите могат да
бъдат по-ефективни когато превенцията се планира и реализира чрез повече
от една социална система.
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СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ ЗА БЕДНОСТТА
КАТО НАУЧНА ОСНОВА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО
НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА С БЕДНИ
Пламен К. Иванов

MODERN CONCEPTS OF POVERTY AS A SCIENTIFIC BASIS
FOR THE ORGANIZATION OF SOCIAL WORK WITH THE POOR
Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: Poverty is another constituent of the general problem – social inequality.
Chance to become poor is determined by many factors such as gender, family structure, ethnicity
and others. Living in poverty means not having resources necessary to sustain life – buying clothes,
food, household, housing and others. The definition of poverty and its dimension caused heated
controversy.
KEYWORDS: social work with poor, мodern concepts, determined by many factors
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–290/15.03.2012 г.

Бедността е другата съставляваща на общия проблем – социално неравенство. Шансът да станеш беден се определя от много фактори като пол,
структура на семейството, етнически произход и др. Да живееш в бедност означава да нямаш средства, които са необходими за поддържането на живота
– покупка на дрехи, храна, домашно имущество, жилище и др. Определението
за бедност и нейното измерение предизвикват ожесточени дискусии. Това е
предизвикано не само от желанието или нежеланието да се помогне на нуждаещите се или от строго научни съображения, поради политически интереси,
поради практически проблеми, които са свързани с разпределението на бюджета и определянето на размера на данъците и др.
С бедност се обозначава състояние на липса или намалено количество на
предмет, вещество, материално състояние или духовно и морално качество.
Бедността може да се измерва на базата на предишно състояние, при което даденият предмет, благо или духовно качество е съществувал или изобилствал,
или на базата на желание или нужда от бъдещо такова. Най-честата употреба
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на прилагателното „беден“ е свързана с материалното богатство на индивида,
общността или нацията. Другата честа употреба е свързана с духовни и морални качества.

Икономическо състояние на бедност и икономическа граница на бедността
Последните години на 20-тия век ще отидат в историята като период на
глобално обедняване, отбелязан от рухването на производствените системи в
развиващия се свят, разрушаването на националните институции и разпадането на програмите за здравеопазване и образование. Тази „глобализация на
бедността“ е до голяма степен в противоречие с успехите на деколонизация
след края на Втората световна война, започна в „третия свят“ паралелно с изострянето на кризата с външния дълг на страните в него. От началото на 90-те
години тя обхвана всички основни райони на земята, включително и Северна
Америка, Западна Европа, страните от бившия „съветски блок и т. нар. „нови
индустриални държави“ в Югоизточна Азия и Далечния изток.
Глад в местни мащаби завилня в районите на Африка на юг от Сахара,
Южна Азия и Латинска Америка. Затворени бяха здравните учреждения и
училищата, стотици милиони деца бяха лишени от правото на начално образование. В „третия свят“, Източна Европа и на Балканите се забелязва завръщане на забравени инфекциозни болести, включително туберкулоза, малария
и холера.
Изпадането в състояние на бедност може да има временен, епизодичен
или траен характер:
Във временно състояние на бедност и материално затруднение могат да
изпаднат хора с влошено здравословно състояние, млади семейства при раждане и отглеждане на деца.
В епизодично състояние на бедност се оказват безработни.
Продължителната нетрудоспособност и липсата на постоянен доход са
причини за изпадане в състояние на трайна бедност.
Всичко това създава затруднения при определяне броя на бедните и предлагането на мерки за излизане от състоянието на бедност.
Досегашната практика на много страни показва, че трудностите при определяне на бедността се преодоляват с приемането на единен критерий за определяне „границата на бедност“. Обикновено за такъв се използва текущият
доход на едно лице в домакинството, а останалите служат за допълнителни
характеристики на състоянието на бедност. Всички, които живеят под тази
граница, определена на базата на единния критерий, се считат за бедни. Хората, живеещи на равнището на социалния минимум, имат възможност за развитие, поради което, макар и бедни, се считат за приобщени към обществото.
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В много страни именно социалният минимум се определя за граница на бедността.

Критерии за икономическа бедност в България
В България по отношение на бедността за бедни се приемат хората, които:
• нямат достатъчно доходи за задоволяване на основни материални потребности от храна, облекло, жилища и т. н.;
• имат ограничен достъп до социални услуги като образование и здравеопазване;
• нямат възможности за личностно развитие и избор за подобряване на
жизнения стандарт.
При анализа на бедността в страната централно място заема понятието
„линия на бедността“. Линията на бедност е величината на дохода или разхода
на хората в левове, под който те се считат за бедни. Тя служи за разделяне на
бедните от „небедните“ в обществото и за формиране на социални политики.
Линиите на бедност, изчислени по един и същи метод, се различават в резултат на различната степен на социално-икономическо развитие на отделните
страни.
Съществуват няколко основни подхода за определяне на линията на бедност:
• Абсолютен – отразява паричния еквивалент на необходимите стоки и
услуги за физическото и социалното оцеляване на хората.
• Относителен – определя се като процент от средното равнище на доходите или разходите на хората в дадена страна.
• Субективен – отразява субективното усещане на индивидите за недостиг на средства за самостоятелно съществуване.
В България се използват следните традиционни и алтернативни методи:
Традиционен метод – методът на потребителската кошница е най-често
използван у нас. За бедни се считат тези домакинства (лица), които имат доход
под определен минимум, гарантиращ задоволяването на тесен кръг от основни потребности.
В България е прието изчисляването на два прага на бедност – социален
минимум и екзистенц-минимум, които по същество са различни степени на
жизнен стандарт. Първият включва по-широк набор от основни стоки и услуги, а вторият само тези, които осигуряват физиологичното съществуване на
индивидите.
Упадъкът на жизненото равнище в света не е резултат на „недостатъчни производствени ресурси“, както това е било в предишните исторически
периоди. Всъщност глобализацията на бедността се извършва във време на
бърз технологически и научен прогрес. Докато последният допринася до голя-
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ма степен за повишаване на потенциалните възможности на икономическата
система да произвежда необходимите стоки и услуги, факт е, че увеличението
на производителността не намаляват нивото на бедността в световен мащаб.
Напротив, съкращаването, корпоративното преструктуриране и пренасочване на производството към райони с евтина работна ръка в „третия свят“
повишава безработицата и значително намалява доходите на градските работници и селяните. Новият световен икономически ред се подхранва от човешката бедност и евтиния труд. Високата безработица както в развитите, така и
в развиващите се страни води до намаляване на реалното трудово възнаграждение. Безработицата придоби световен характер с миграцията на капитала от
една страна в друга с цел постоянно търсене на по-евтини източници на работна ръка. Според Международната организация на труда (МОТ) в света от
безработица са засегнати един милиард хора или почти 1/3 от цялата работна
ръка на планетата.
Пазарите на труда в отделните страни вече не са защитени, тъй като работниците от всяка една от тях са принудени да влизат в открита конкуренция
едни с други. Правата на работниците се премахват заедно с премахването на
границите и правилата, регулиращи пазарите на труда.
Световната безработица действа по подобие на черния дроб, „регулирайки“ цените на труда на световно ниво. С други думи, огромните запаси на
евтина работна труда от „третия свят“, включително Китай (където, според
изчисленията, има 200 милиона излишни работници) и страните от бившия
„Източен блок“, допринасят за задържане и дори за намаляване на заплатите в развитите страни. Засегнати са практически всички категории работна
сила (включително висококвалифицираните, професионалистите и научните
кадри). Конкуренцията за работни места засилва социалното разделение по
класов, етнически, полов и възрастов принцип.
Наличието на ГЛОБАЛНА КОРПОРАЦИЯ намалява разходите за труд
на световно равнище. Реалното заплащане в „третия свят“ и Източна Европа
е 70 пъти по-ниско от това в Съединените щати, Западна Европа или Япония.
Вследствие наличието на тази огромна маса евтини и бедни работници, производствените възможности в света нарастват до невиждани размери.
Докато официалната икономическа наука неизменно поставя ударението
върху ефикасно насочване на ограничените ресурси на обществото, суровата
социална действителност поставя под въпрос последствията от този начин на
разпределение и насочване на ресурсите. Закриват се промишлени предприятия, малки и средни фирми се тласкат към фалит, професионални работници
и чиновници остават без работа, човешки и физически капитал остават без
приложение – все в името на „ефективността“. Стремежът към „ефективното“
използване на обществените ресурси на микроикономическо равнище води до
диаметрално противоположното положение на нещата на макроикономиче-
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ско ниво. Не може да се твърди, че ресурсите са използвани „ефикасно“, когато
огромни производствени мощности не функционират, а милиони работници
са на улицата. Съвременният капитализъм се оказва напълно неспособен да
мобилизира всичките тези налични и неизползвани човешки и материални
ресурси.
В науката са се наложили множество подходи за описание на бедността и
нейната казуална атрибуция3. Ще се спрем върху разглеждането на най-представените в практическата социална работа подходи.
Според индивидуалния подход отговорността за бедността се възлага на
самия индивид. Бедността се представя като следствие на мързел, слабости
на характера, личностна неадекватност, неправилен избор, пиянство или друг
вид човешки недостатъци. Затова за премахването на икономическата и социо-културната депривация4 е необходимо да се променят характеристиките на бедните – да се влияе върху социализацията им, мотивацията им, да се
повишава образователното и квалификационното им ниво и др. Такова разбиране на корените на явлението нерядко служи за основание за морално осъждане на бедните, което позволява да се приписва заболяване на обществото
на най-незащитените групи хора като се прибягва до заместваща форма на
отговорност.
За структурния или социеталния подход е характерно поставянето под
отговорност на обществото, а не на индивида. Счита се, че икономическата
система не обезпечава работа в достатъчна степен за всички желаещи. Конкурентната социална структура неизбежно поражда неблагополучни групи
хора. Бедността може да стане също така остър социетален проблем, ако някои групи хора се придържат към становището, че системата за разпределение
на ресурсите не е достатъчно справедлива. Или казано по друг начин – бедността се поражда от несъвършенството на икономическата, социалната и политическата система. Структурното обяснение на причините за бедността съдържа в себе си конфликтна перспектива. Решаването на проблемите се вижда
в промяна на социалното устройство или в повишаването нивото на социална
защита.
Един от оправдаващите бедността подходи е функционалният, според
който бедността е полезна за обществото. Бедните изпълняват функцията на
„предпазен клапан“. Или казано по друг начин – благодарение на наличието
на категории, които фокусират вниманието си върху тях, бедните получават
възможност да придобият социална и индивидуална самоидентификация. Съществуването на бедни създава увереност, че непрестижната, мръсната или
3
4

Казуална атрибуция – възприемането на индивида според първото разумно решение, което
му е дошло на ум.
Депривацията е състояние на лишеност от определено благо.
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опасната работа ще има от кого да се изпълнява, бедните купуват продукти и
дрехи, които не купуват обезпечените и най-главното положението на бедните
трябва да накара останалите да работят по-усърдно.
Субкултурното обяснение на бедността заема междинно място между
разгледаните подходи. Неговите привърженици предполагат, че бедността се
формира от хора с уникални личностни характеристики – зависими, с фаталистично отношение към живота, с чувство за непълноценност, с ниска мотивация и др. У бедните съществуват особени житейски нагласи и норми за поведение, които им позволяват да се приспособят към условията с материален
недостиг и в същото време да се способства ускоряването на бедността. Основното в това обяснение е в това, че субкултурата на бедността перманентно
произвежда икономическа недостатъчност от поколение в поколение. Поради
което подобна субкултура се явява сериозен социален проблем.
Независимо от това, че субкултурното обяснение на бедността пряко
не обвинява бедните и не критикува социалните институции, то притежава
стигматични елементи, свързани единствено с негативните характеристики на
тази категория население.
Според фаталистичното обяснение бедността е породена от съдбата,
поради такова стечение на обстоятелствата, с отсъствие на способности и талант – с неконтролируеми от субекта фактори. Или с една дума отговорност
за бедността не носи нито самият индивид, нито социалната система. Такава
бедност се смята за заслужена, следователно обществото е задължено да оказва помощ на бедните.
Концепцията за двойната бедност е най-разпространената в практическата социална работа. Привържениците на тази концепция обръщат внимание на абсолютната и относителната бедност. Определението за абсолютната
бедност включва само тези физически потребности, които човек е длъжен да
удовлетвори, за да може да живее. То не отчита другите възможни потребности на хората като например социалните, интелектуалните или емоционалните. Абсолютният подход се използва и от правителствените органи и от социалните науки.
При определянето на абсолютната бедност се използват обективни критерии например недостиг на пари при покупката на дрехи, храна, жилище, а
в същото време относителната бедност показва доколко бедните са бедни в
сравнение с другите (доколко техният доход е по-нисък от средностатистическия човек).
Можем да посочим три степени на абсолютната бедност: нищета – найзадълбочена остра бедност; нужда – средна бедност и необезпеченост – недостатъчна обезпеченост, умерена бедност. Като при нищетата е характерно
жизнено ниво, което не обезпечава физиологическия минимум за преживяване, а за другите два типа съответно – доходите не могат да осигурят социалния
жизнен минимум и необходимото ниво на живот.
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Ще отбележим, че принадлежащите към категорията нищета са тези,
които не притежават физиологически минималните житейски средства. Те
се намират на границата на постоянното недохранване. Както посочихме погоре такава граница е стойността на най-необходимите продукти за хранене,
влизащи в жизнения минимум, т. е. това са онези продукти, необходими за
удовлетворяването на основните физически потребности и основните услуги. Социалният жизнен минимум според минималните норми за духовни и
социални потребности е съвкупност от материални блага и услуги, изразени
в стойностна форма и предназначени за задоволяването на потребностите,
които обществото счита за необходими за запазването на приемливо жизнено
ниво.
Идеалната цел на борбата с абсолютната бедност това е нейното абсолютно преодоляване. В здравото общество и социалната държава не трябва да
съществуват хора, които да живеят под жизнения минимум. Това засяга идеалните цели на борбата с относителната бедност – непълното преодоляване на
неравенството, което е невъзможно (в сила е законът за социалното неравенство), нейната оптимизация, довеждането £ до ниво невлизащо в пределите за
приемливо в дадено общество и неподронващо стимулите за социално-икономическа активност.
Ако резюмираме казаното дотук относно съвременните концепции за
бедност ще подчертаем, че индивидуалистичното и структурното обяснение
на бедността заедно с концепциите за двойната бедност са най-разпространени в практическата социална работа. Например, ако в САЩ е много разпространен индивидуалният подход, то у нас са разпространени другите два,
особено концепцията за двойната бедност. Поради това е акцентирано вниманието на практиците социални работници върху адресната помощ, но и на
самопомощта.
Границите на бедността са много размити. Защото обхванатите от бедността и нищетата микрогрупи от населението постоянно се променят, тя
може да се разпространява върху нови групи и да се свива, може би временно,
спрямо съществуващите групи. Една от основните екзистенциални опасности
за бедността това е, че тя се размива в човека, в неговата обществена същност
и прави неповторима неговата индивидуалност.
Социалните групи, които традиционно се считат за бедни, са пенсионерите, студентите, непълните семейства – в действителност това не са така
еднородни и не представляват основната част от нуждаещите се. Значителен
фактор през последните години става бързо нарастващият ръст на непълните
майчински семейства. Според социологически изследвания повече от 60 % са
малко обезпечените семейства, които представляват семейни двойки с деца.
Повечето бедни са и работещи. През последните години в армията на бедните
попадат безработните и бежанците (мигрантите).
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Както показват изследванията не съществува рязко очертани социалнодемографски групи на бедните. Границите на бедността са размити и е целесъобразно да говорим за факторите, водещи до риск от бедност. Основен от тях е
раждането в бедно семейство. Бедността на практика се предава от поколение
на поколение.
Вторият фактор – това е пропагандираният много години идеал за аскетизъм, отказ от житейски блага в името на благото на бъдещите поколения.
На попадането в бедността оказва влияние и лошото здраве, което е свързано с генетични фактори, тежките заболявания, травмите, които не позволяват да се изпълняват повечето работи и ограничават достъпа до редица високо
заплатени професии.
Фактори за бедност стават ниските заплати, безработицата, владеенето
на залязващи професии или заетостта в замиращи отрасли от икономиката на
страните.
Ниското ниво на образование също така ограничава изборът на професии. Тази причина можем да отнесем към това, че в числото на бедните попадат представители на благополучни преди това групи население, доколкото
промените в обществото и икономиката могат да изискват на по-късен етап
по-високо ниво на образованието от работниците.
Бедността може да е в следствие на лично решение, което е взето през
юношеството – напускане на училище, ранен брак или ранна бременност,
наличие на няколко деца в ранен брак, а също така и неадекватна оценка на
собствените способности за избор на професия или на занаят.
Към рисковите фактори ще отнесем и личностните черти на характера.
Отсъствието на воля, страх от риск, пасивност, мързел, склонност към скитничество – водят често до бедност.
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АДАПТИРАНЕ НА ДЕЦАТА КЪМ ПРОМЕНИТЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
Росен К. Алексиев

MOTIVE ACTIVITY EFFICIENCY OF ADAPTATION
OF CHILDREN TO ENVIRONMENTAL CHANGES
Rosen K. Aleksiev

ABSTRACT: Environment is a rich source of beauty and health. Regular connection of children with different objects and phenomenons cooperate for heaping a rich sensuous experience.
Practicing the motive activity among nature contributes for inure to their right physical and mental
development. Our suggestion is that if children participate in nature form of motor activity that
would give them successful adaptation to changes in the environment.
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Опазването и възпроизводството на околната среда е важен проблем,
който стои пред съвременната цивилизация. Изключителната му актуалност
е предизвикана от задълбочаването на противоречията в системата „човек –
общество – природна среда“ в условията на техническия прогрес и развитието
на обществото като цяло.
Този проблем е особено актуален за децата от големите градове. Много от
тях рядко се срещат с естествената природа. Осъществявайки контакт с природата, детето получава различна информация, натрупва впечатления, формира усет за съхранение на природата. На фона на съвременните екологични
предизвикателства се открояват и проблеми като защита на водите, премахване на радиоактивни отпадъци, замърсяване на въздуха, предпазване от шум и
др. В резултат на това в много демографски райони у нас животът на хората е
в реална опасност [4].
При сложните взаимоотношения между човека и природата водеща е ролята на човека. Той определя начините на използването и съхраняването на
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природната среда. Реализирането на екологичното възпитание осигурява не
само фактологични знания за природата, но води до изграждане на умения
за нейното опазване и създаване на навици на личността, позволяващи £ да
действа в променящата се околна среда.
Честото и ефективно контактуване на децата с разнообразните природни обекти и явления, съдейства за натрупване на богат сетивен опит и е необходима предпоставка за развитие на различните интелектуални свойства и
характера на личността. Феноменът на взаимодействието на детето със заобикалящата го среда се определя като „непрекъснат процес, в който се придобиват знания, ценностна ориентация, умения, опит и готовност за разбиране,
предотвратяване и решаване на екологични проблеми“ [2:5].
Двигателната дейност е с доказано значение за правилното психофизическо формиране и развитие на личността на детето от предучилищна възраст
и е решаващ фактор при подготовката му за училище. Всички положителни
изменения в цялостното развитие на детето му осигуряват възможност за усвояване на елементи от нова, по-сложна дейност [1:3].
Използването на двигателната дейност сред природата в различните форми на туристическата дейност (разходка, излет, поход, екскурзия), съчетани с
подвижно-дидактически игри и спортни занимания са отлично средство за
адаптиране на детския организъм към промените на околната среда, за закаляването му и правилното физическо развитие.
Анализът на известните ни теоретични положения относно двигателната
дейност и екологичната подготовка на 5–6 годишните деца от предучилищна възраст ни позволи да приемем за работна хипотеза предположението, че
участието на децата в природосъобразните форми и средства на двигателната
дейност ще доведе до повишаване на психомоторната им активност и дееспособност. Това ще осигури успешна адаптация на децата към промените на
околната среда.

Цел на изследването:
Посредством двигателните дейности в детската градина да се изгради положително отношение към природните красоти.

Задачи на изследването:
1. Създаване на експериментална програма от подвижни екологични,
дидактични и др. форми на двигателната дейност за подобряване на адаптивните възможности на децата към промените на околната среда.
2. Установяване ефективността от прилагането на експерименталната
двигателна програма.
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Предмет на изследването е въздействието на програмата за подобряване
адаптивните възможности на децата.
Обект на изследване са 28 деца от подготвителна група за училище при
ЦДГ в село Оброчище, Добричка област.
Методика на изследването:
За научното решаване на поставената цел и задачи приложихме комплексна методика от общи и специфични спортно-педагогически методи. За
измерване на психофизическата дееспособност използвахме тестова батерия
от 5 теста, включваща: 50 м гладко бягане от висок старт, скок на дължина от
място с два крака, хвърляне на плътна топка 1 кг с две ръце над глава, бягане
200 м, тест на Бурдон.

Анализ на резултатите
Анализът на резултатите на децата от контролната (КГ) и експерименталната (ЕГ) група дава възможност да се оцени приложената от нас експериментална програма. Диференцирахме подвижни, дидактични, екологични,
спортно-подготвителни игри, разходки и др. форми на двигателната дейност
и тяхната приложимост в естествени природни условия.
Сравняването на цифровите показатели, отнасящи се за скоростносиловите качества на децата (бързина, взривна сила) показват подобряване на
времето за ЕГ – 11,2 сек. в края на експеримента срещу 12,1 сек. в началото на
експеримента (тест 50 м гладко бягане). Децата от КГ също са подобрили своят
резултат от 13,5 сек. в началото на 12,5 сек. в края на експеримента. Процентното подобрение на взривната сила на долните крайници (скок на дължина от
място) е 1,64 % за децата от КГ срещу 4,6 % за децата от ЕГ.
По отношение на силата на ръцете, раменния пояс и гърба (хвърляне на
плътна топка 1 кг с две ръце над глава) подобрението на постиженията е 4,5 %
за ЕГ срещу 2,3 % за КГ. Крайните резултати от сравняваните величини са съответно 359 см за ЕГ и 345 см за КГ. Разликата от 14 см може да се оцени като
незначителна. Независимо от това, резултатът на децата от ЕГ е висок и говори
за добро ниво на развитието на това двигателно качество.
Промените в качеството издръжливост, измерено с теста 200 м бягане показва, че децата от ЕГ са постигнали средно подобрение при пробягването х⇑2
= 59 сек., а за КГ х⇑2 = 63,7 сек.
Анализът на резултатите потвърждава, че двигателната активност на децата от ЕГ създава необходимите условия за подобряване на физическата дееспособност на децата. Постиженията на децата от ЕГ са по-добри в резултат на
целенасочена системна двигателна дейност, осъществена в природни условия
по експериментална програма.
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Промените в активността на вниманието на децата проследихме с помощта на психологически тест – „Бурдон“. Установените разлики при двукратните измервания ни информираха за готовността на децата да преминат в
следващата по-горна степен на образователната система. Преди занимания с
двигателни дейности децата от ЕГ са по-съсредоточени. Те са открили х⇑1 =
29,9 знака, срещу х⇑1 = 27,9 знака за КГ. В края на периода резултатите са в
полза на ЕГ – х⇑2 = 38,4 знака, съответно х⇑2 = 37,3 знака за КГ. По-добрата
нагласа на децата от ЕГ е изградена на основата на системното редуване на
физическото и умственото натоварване и проведената двигателна дейност в
природни условия.
1. Честото и ефективно контактуване на децата с разнообразните природни обекти и явления съдейства за натрупване на богат сетивен опит.
2. Използването на двигателната дейност сред природата в различните £
форми са отлично средство за адаптиране на детския организъм към промените на околната среда, за закаляването му и правилното му физическо развитие.
Препоръчваме системното осъществяване на двигателните дейности
сред природата да се превърне в обичайна практика в детските градини.
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Замислено като Първо Международно биенале за съвременно изкуство
в България, то има своята няколко годишна предистория. След 1989 г. в българското изобразително изкуство настъпиха драстични промени. Времето на
тогавашните общи художествени изложби, организирани от Съюза на българските художници (СБХ) отмина, тъй като те бяха консервативни и остарели като модел. Появиха се групи като пловдивската „Ръб“, софийската „XXL“,
кръга около Института за съвременно изкуство в гр. София и др., които радикализираха художествената сцена. В гр. Балчик стартира Фестивала „Процес – Пространство“. На този фон от 1997 г. в Художествената галерия „Елена
Карамихайлова“ в гр. Шумен по идея на Румен Богданов и изкуствоведа Свилен Стефанов започнаха да се организират изложби за съвременно българско
изкуство.
Първо бяха представени група „XXL“, група „Вар(Т)на“ от гр. Варна и автори от Пловдив, София, Димитровград и др. градове. След няколко проекта
се роди идеята те да прераснат в Международно биенале на съвременното изкуство, което да даде възможност от една страна на българските художници да
сравнят търсенията си с други колеги по света, което тогава можеше да стане
само в чужбина и от друга, публиката да се запознае с нови и актуални тенденции в съвременното изкуство.
Идеята е на всеки две години Биеналето да се явява форма на национа-
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лен преглед на състоянието на съвременното изкуство в България. Но и нещо
повече – за разлика от предхождащите изложби, това биенале си поставя задачата да селектира и показва пред българска публика вече известни, както и
млади, но интересни автори от Европа и целия свят.
Този проект за международен форум на съвременното изкуство е уникален по няколко причини. В нито един град на България все още не се провежда
международно биенале на съвременното изкуство. Желанието на художниците, кураторите и културната общественост на гр. Шумен съвпада с някои от
приоритетите на Европейския съюз за децентрализация на дейностите в областта на културата и изкуството. Културното минало на Шумен, съвременното равнище на неговата интелигенция, както и климатът му на университетски град го правят един от естествените центрове на съвременното изкуство.
Регистрирано бе Сдружение от художници и изкуствоведи от цялата
страна и през м. юни 2004 г. с ограничен финансов ресурс и много ентусиазъм
се проведе първото му издание с тема „Аурата на местата и предметите“.
Кураторски екип: Румен Богданов (художник), проф. д-р Свилен Стефанов (изкуствовед), Мария Андиркова (изкуствовед), Пламен Соломонски
(художник) и Младен Младенов (художник) покани 34 автори от България,
Парагвай, Сърбия, САЩ и Австрия. Изложбата бе експонирана в различни
пространства – Художествената галерия на гр. Шумен, в къщите-музеи (КМ)
във Възрожденската част на Шумен (КМ „Лайош Кошут“, КМ „Панайот Волов“, КМ „Добри Войников“) и в новосъздадения Център за съвременно изкуство, а работата на Недко Буцев „Мемориал на последния ангел“ е разгърната
близо до Мадарския конник.
Естествено тежестта в началото падна върху българското участие. В изложбата участват още автори като Елена Панайотова, Надя Генова, Емил Миразчиев, Божидар Бояджиев, Красимир Добрев, Румен Жеков, Владимир Иванов, Дойчин Русев, Веселин Димов, Красимир Карабаджаков, Цветан Кръстев,
Димитър Яранов, Петер Цанев, Димитър Грозданов, Стефан Божков, Валери
Василев, Явор Цанев, Иван Пръмов, Николай Петков, Пламен Соломонски,
Моника Попова. Представени са работи на млади художници като Йоан Кирилов, Гошо Георгиев и Стефка Георгиева.
Чуждестранни гости са Дейвид Д‘Агостино, живеещ от известно време в
България, и Добромир Иван – българин, установил се в Австрия. Останалите
работи са на Джуди Къниански (САЩ), Фреди Каско (Парагвай) и Невенка
Стоисавлевич (Сърбия и Черна гора).
Концепцията за изложбата изкуствоведът проф. д-р Свилен Стефанов
определя така: „Силата на предметите в историята на модерното изкуство
– ето за какво става дума тук. Измества ли виртуалното послание аурата на
предмета, който може да бъде пипнат, може наистина да присъства, и който
на времето Валтер Бенямин нарочи като „пазител на аурата на изкуството“?
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Далеч сме от мисълта да противопоставяме виртуалното на материалното,
защото подобно разделение едва ли е нещо повече от иделогизирана до инфантилност „дигиталност“ или, от друга страна, вулгарна отбранителна реакция на доскоро затворената локална страна. Компютърът прави ли света
по-виртуален, отколкото сам по себе си той е? Не са ли нашите възприятия за
света паралелни интерпретации на това, което наричаме „реалност“? Не са ли
свързаните в световната мрежа компютри преди всичко едно удължаване на
човешките сетива в историческия поход за завоюване на нови интерпретации
на индивидуалния/ групов опит?“
Провокацията допълнително се засилваше от възможността авторите
да покажат творбите си на несъществуваща до тогава „арт сцена“ и публика.
Свилен Стефанов продължава: „Конкретни или виртуални човешки места и
предмети. Аурата им е преди всичко отношението ни към тях, културната им
рецепция. Стихията на срещата от мястото и предмета. С лъча на човешкото
културно око – това е темата на това биенале. От тази среща ние не очакваме
отговори, а доколкото изкуството до този момент едва ли е отговаряло на какъвто и да е човешки въпрос. Очакваме единствено появата на нови въпросителни, мисловно, т. е. виртуално, извисили се над конкретните места, които
обитаваме и над предметите (утилитарни или идеологически), които обръщаме в „кадъра“ на нашия опит. Има ли значение къде живееш, какви предмети
или символни знаци на притежание имаш, и ако има значение, какво е то. Ние
искаме да провокираме в работата на поканените автори цялото богатство от
изразни средства – пластични и концептуални, които са достигнали до нас от
историята на вече класическия XX век, без да създаваме ценностни разграничения между тях. И все пак – само „дигиталното“ ли е „виртуално“? Едва
ли – и съвсем не случайно, по-голямата част от поканените автори са хора с
много голям опит в живописта, скулптурата, графиката, обекта, инсталацията
и пърформанса“.
На 1 юни 2004 г. беше официално открито Първото Международно биенале на съвременните форми в България под патронажа на Кмета на гр. Шумен
– Веселин Златев. На 2 юни Свилен Стефанов изнесе лекция за началото на съвременните форми на изкуство в България като оспори някои от съществуващите до момента тези за първите им прояви, привеждайки различни примери.
В продължение на един месец Първото Международно биенале за съвременно изкуство в България породи много срещи и дискусии, включително и
на страниците на големи издания на централния печат, сред които в. „Култура“, „Стандарт“, „Капитал“ и др.
Беше издаден каталог на CD. След закриване на биеналето интересът на
публиката продължи да се поддържа от новосъздадения Център за съвременно изкуство. В периода между двете издания бяха показани голям брой проекти и изложби на художници и куратори от страната. Събрали организационен
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опит, членовете на Сдружението решиха II-то издание на Международното
биенале да бъде много по-мащабно и цялостно.
За куратори през 2006 г. бяха поканени художниците Елена Панайотова и
Петър Цанев, които избраха темата „Визуално безсмъртие“. Ето какво пишат
те в концепцията си:
Концепцията на „Визуално безсмъртие“ е провокирана от два въпроса,
които остават дълбоко заложени в моделите на съвременното съзнание и изкуство. Въпросът за страха от образите и въпросът за стремежа към свръхобраза.
Сред всеобщата дигитална еуфория, дифузията на жанровете и натиска
на социалните науки изкуството днес трудно определя своя специализирана
територия на визуалното. Новата природа на образа се формира в размитите
граници между съвременното изкуство и глобалната визуална култура. Контролът върху възможните начини на виждане и възможните начини да бъдеш
видян предизвиква повече от всякога съвременния художник към желание да
свърже своята актуалност с образите на вечността.
“Визуално безсмъртие“ има за цел да събере заедно художници, които
използват различни стратегии – от текста и пространството, до действието
и предмета – привлечени от идеята да дефинират свръхобраза със силата на
всичко, което откриват в/и отвъд визуалното.
Второто Международно биенале за съвременно изкуство Шумен – 2006
„Визуално безсмъртие“ се състоя в периода 3 юли – 31 август 2006. В 10 експозиционни пространства бяха поместени творбите на 117 участници – 46
българи, от които 17 живеещи в чужбина, и 70 чуждестранни от Македония,
Молдова, Великобритания, Канада, Румъния, Австрия, Швеция, Армения, Холандия, Испания, Сърбия, Германия, Швейцария, Турция, Люксембург, Грузия,
Португалия, САЩ, Гърция, Полша, Словения, Естония, Ирландия, Дания.
Според общото мнение безспорни фаворити бяха: дишащата инсталация
на ГАНЦБЛУМ от Швейцария, наречена „Орга 4“; комиксите „Неиндентифицирано“ (1993–1997) на Александър Станковски от Македония; инсталацията
на Ким Уаал от САЩ „Поздрави от света на природата“; прочутата стъклена
джанта на Пламен Деянов, чието изкуство е познато повече в Австрия, където живее, отколкото у нас; Йошаки Кайхацу от Япония – видео „Завръщане у
дома“; живописният „Персонален проект за знаме на Бг“ на Кирил Чолаков,
изградено от дълги редици зъби; „Пътека“ на Исмет Рамичевич от Македония,
изградена от плътно навити на спирали вестници по фасадите на градското
читалище; Лорейн Фийлд от Канада – „Минало Настояще“ (фотография). Тя
представя гледна точка към възприемането на гръко-римските забележителности като фокусира вниманието върху запленението по свръхобраза; Петьо
Дамянов „Kill surface“ двустранна картина, но повърхностите £ са страни на
паралелепипед с отвори, през които преминават усукани обекти с квадратно
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сечение; чашата със сълзи на Берта Хайо от Испания; интерактивната инсталация на Урсула Паула от Швейцария; Урсула Найкебауер – професор в Берлинската академия представи серия от фотоси.
Със своите 117 участници от 60 страни в света Биеналето се превърна в
събитие, заредено в много енергия и посрещнато с голям възторг, особено от
младите хора. Представените творби варираха от рисунка, живопис и фотография, до видео, пърформанс и мултимедийни инсталации. Идеята Биеналето да бъде форма на преглед за състоянието на визуалните изкуства, съпътстващи обществото не само в България, но и по света работеше. Какво предстои ли – ще видим!
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ДЕТСКОТО ПОРТФОЛИО – ИНОВАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА
ФОРМИРАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ГРАФИЧНИТЕ УМЕНИЯ НА
ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Светла Хр. Петкова

CHILDREN‘S PORTFOLIO – AN INNOVATION IN THE PROCESS
OF FORMATION AND EVALUATION GRAPHIC SKILLS OF
PRESCHOOL CHILDREN
Sv. Hr. Petkova

ABSTRACT: Childhood technical modeling is a kind of technical work and learning process,
to facilitate the development of technical capabilities in engineering and technology. The collection,
storage and analysis of results of technical work in graphic child portfolio – an innovation in the process of formation, processing and graphic skills assessment of children from the preparatory group
is a prerequisite for improving the quality and effectiveness of the pedagogical process in preschool.
KEYWORDS: portfolio, technical modeling, graphics tasks, graphic activities
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–288/15.03.2012 г.

Предучилищният период е смислово и съдържателно изразена самоценна реалност, в която детето изразява своята индивидуална уникалност, утвърждава своето социално присъствие в групата от връстници, демонстрира
познание, творческо отношение и култура на пресъздаване на света. Това е
период, в който детето се подготвя в игрите и труда да овладее новата и водеща
за началната училищна възраст учебна дейност.
Качеството на педагогическото взаимодействие в детската градина все
по-тясно се обвързва с развитието на детето при гарантирането на личностноориентирания подход.
Научната област техника и технологии в периода на предучилищното
детство се превръща в стимул с интегриращо значение, защото тя е среда за
игра и учене, поле за правене и себеизява. Детското техническо моделиране е:
– вид техническа дейност за възпроизвеждане на обекти от действителността [1];
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– познавателен процес, обогатяващ с общотехнически знания и умения и
способстващ за развитието на техническите способности, в областта на техниката и технологиите [3].
Събирането, съхраняването и анализа на резултатите от техническата
дейност и познавателния процес с активното съвместно участие на учители,
родители и деца от подготвителна група на детската градина в детско портфолио е предпоставка за повишаване качеството и ефективността, за формиране
и усъвършенстване на специалните знания и умения в областта на техниката
и технологиите.
Целта на настоящата разработка е да се установят възможностите за приложение на портфолиото в образователната реалност в подготвителна група
на детската градина за формиране на начална графична култура у 5–7 годишните деца.
Задачите са:
1. Да се определи същността и мястото на портфолиото в образователновъзпитателния процес в детската градина за формиране на начална графична
култура у 5–7 годишните деца.
2. Да се определят лицата, които имат отношение и принос в създаването
и използването на детското портфолио.
3. Да се изяснят структурата и съдържанието на образователното детско
портфолио в контекста на образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“, ядро „Конструиране и моделиране“ и ядро „Обработване и съединяване на материали“.
4. Да се съставят графични задачи, изграждащи съдържанието на обучаващото портфолио за формиране на начална графична култура у 5–7 годишните деца, посещаващи подготвителна група на детската градина.
Образователното портфолио се разглежда като иновационна широко
разпространяваща се технология в образованието, което дава възможност за:
– себепознание и намиране на оптимален начин и средства за представяне на личностни качества и възможности;
– документиране на постъпките, поведението и изявите на човека [5].
За Д. Митова то е специфична информационна технология и сравнително
нов за педагогическата практика модел на обучение и оценяване (самооценяване) на учениковите постижения, базирана на самонаблюдение (рефлексия)
на собствената дейност. В контекста на съвременното образование портфолиото представлява „папка на индивидуалните учебни постижения“, „лично досие“, „начин на отразяване на резултатите от ученето“, „продукт от дейността,
подреден хронологично или тематично“ [4].
Разглеждаме детското портфолио не просто като учебно помагало или албум (папка) с продукти от графичната конструктивно-техническа дейност на
децата. То носи белезите на образователна технология и като такава може да
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осъществява връзката между теорията, научното познание и педагогическата
практика за формиране на начална графична култура у децата от предучилищна възраст.
Основна цел на портфолиото – резултат от детската конструктивна
дейност на детето, е да документира неговите графични постижения в процеса
на овладяване на достъпна за него техническа документация (снимка, схема,
цветови проект). То е авторски, личен продукт и като такъв се използва
за оценяване на постиженията на детето по образователно направление
„Конструктивно-технически и битови дейности“, което налага създаването на
адекватни критерии. Детското портфолио показва качеството на графичната
дейност на детето и дава възможност за оценяване на развитието му в процеса
на учебната работа.
В съдържанието на портфолиото могат да влязат различни материали,
които подрастващият, съвместно с учителите и родителите, е решил да включи.
Според Д. Павлов [5] в тази насока ограничения не би трябвало да има, а това
гарантира свободата на индивидуалната изява на всяко дете в личното му
портфолио.
Роля на учителите при съставяне на детското портфолио
като метод и средство за формиране и оценяване на началната
графична култура на 5–7-годишните деца

Отчитане:
– целта на конкретното детско портфолио;
– нивото на развитие и възрастта на
участниците;
– условията и възможностите за събиране на материалите.
Оценяване:
– информацията, която те предоставят.
Проявяване на:
– обективност, добронамереност и
педагогически такт.

− презентиране на определени постижения във формирането на специални умения за пресъздаване на материалната същност на предметите;
− мотивиране на децата в собственото
си обучение;
− насочване на вниманието на родителите към графичните достижения
на детето.

Схема 1. Роля на учителите при подбора на съдържанието на детското
портфолио за формиране на графична култура у 5–7-годишните деца

Принос в създаването на портфолиото трябва да имат и родителите. Информацията, която родителите предоставят под формата на:
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• коментар върху портфолиото на неговото дете;
• отговор на въпроси от анкетни карти и писмени диалогови форми родител-учител;
• работа с детето в семейството
подпомагат учителя в индивидуалното планиране и оценяване на учебното взаимодействие с всяко дете в зависимост от степента на формираност
на графичните му знания и умения.
Отчитайки уникалността на всяко дете и затрудненията, които съпътстват разчитането на графичната информация, представена в детския конструктивен продукт, приносът на самото дете е от особено значение. То може:
• да участва в подбора на материалите за съставянето на своето портфолио;
• да опише с думи уникалния подход и стратегия за решаването на поставения проблем;
• да анализира и оцени своите резултати.
В образователно-възпитателния процес за формиране на начална графична култура у 5–7-годишните деца портфолиото трябва да има специфично
съдържание, за да изпълни своята мисия като метод за обучение и като средство за оценяване на постигнатите резултати в тази насока и в същото време
материалите да се подберат така, че да се получи балансиран профил.
В държавните образователни изисквания за учебното съдържание на образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“ са
заложени три ядра: „Конструиране и моделиране“, „Обработване и свързване
на материали“ и „Грижи за себе си и дома“.
Цел на образователно ядро „Конструиране и моделиране“ е „натрупване
на индивидуален конструктивно-технически опит чрез създаване на модели по образец, по графичното им изображение или като се ползва собствена
идея, замисъл“ [6].
Очакваните резултати в образователно ядро „Обработване и свързване на
материали“ са детето да умее да „следва указания за етапите и начините на
работа, представени от учителя словесно, чрез образец или графично“ [6].
Поставената цел и очакваните резултати насочват към подбор на определени графични дейности, изпълващи учебното съдържание за формиране на
начална графична култура в подготвителна група.
Дейност
• Обследване и сравняване на условни изображения
Решавани графични задачи за: частично или пълно разчитане на знаков
модел; обследване и сравняване на готово условно изображение с реален обект
(познат на децата); обследване и сравняване на готови условно-знакови модели на познати предмети; сравняване на схематични изображения на непозна-
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ти елементарни конструкции – по площ и форма на цялото и на елементите му,
по броя на основните и второстепенните детайли; различаване и идентифициране на знаковите модели чрез сравняване на функциите, които изпълняват
(например: опорна конспект-схема със структурен характер се използва за даване на информация за конструкцията на формата и на елементите £, а тази с
технологичен характер – за технологията на изпълнение).
Дейност
• Условно-предметно моделиране на конструкцията на материални
форми
Решавани графични задачи за: довършване на знаков структурен модел
(зададен чрез конспект-схема) на познат обект; довършване на знаков структурен модел (зададен чрез схематично-фигуративен асоциативен ред) на познат
обект; довършване на знаков структурен модел на непознат обект по собствен
замисъл; преминаване от некодов обект към образен код (знаков модел) – тук
трябва да се вземе под внимание схемата алгоритъм за реда на сензорно-практическите действия при преобразуването на материалната форма в условност;
преминаване от знаков модел към технологичен модел; самостоятелно построяване на схематични и фигуративни знакови модели на познати изделия; самостоятелно проектиране на конструкцията на нетрадиционни изделия чрез
графичен модел.
Дейност
• Графично моделиране на технологията за изграждане на материална
форма
Решавани графични задачи за: довършване на знаков технологичен модел
(представен чрез опорна конспект-схема с технологичен характер) на познат
обект; довършване на знаков технологичен модел (представен чрез схематично-фигуративен асоциативен ред) на познат обект; довършване на знаков технологичен модел на непознат обект по собствен замисъл; преминаване от знаков структурен модел към знаков технологичен модел; преминаване от знаков
технологичен модел към знаков структурен модел; преход от некодов обект
(оригинал, предмет, изделие, вещ) към знаков технологичен модел.
Оформянето на детското портфолио в случая трябва да бъде в хронологичен ред, а не според ситуацията или тематично, защото така събрани и подредени представителните материали отразяват етапите в дейността за формиране на графични умения у 5–7-годишните деца и насочват към постигане на
конкретна цел: контрол и оценка в процеса на формирането и развитието им.
Дейностите и графичните задачи, способстващи за формиране на графични умения у 5–7-годишните деца, трябва да са разбираеми и достъпни
за решаване и изпълнение. Те трябва да мотивират и стимулират графичната
дейност и детската себеизява. Всеки материал, който ще бъде събран в портфолиото трябва:
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[2].

–
–
–
–

да има точна и ясна цел;
лесно и точно да се разчита и разбира;
да съдържа достатъчно доказателства в подкрепа на целта;
да е написан в подходящ стил и да няма правописни и стилни грешки

Титулна страница

Съдържание

Обобщение

Представяне на детето (инте- Изяви и пореси, конструктивни способ- стижения през
Детското заведение ности, успехи и затруднения учебната година
по образователното направление в предишни възрастови групи)
Извадка от програмата за
Възрастовата група подготвителна група на ОН
„Конструктивно-технически
и битови дейности“ (цел, задачи, очаквани резултати и
обяснение как портфолиото
показва тяхното изпълнение)
Хронологично организирани
Образователното
учебни материали (детски
направление
рисунки; схеми, изработени
от детето; материали от участие на детето в планиране на
игрови ситуации; материали,
предоставени от родители;
изясняващи обяснения от детето и др.)
Име на учителките Форми на оценяване (от учителя, от друг специалист, от
детето, от родителя)

Име на детето

Препоръки
Описват се конкретни процедури за бъдещо
развитие на графичните знания
и умения и изяви
на детето.

Таблица 1. Съдържание на детско портфолио за формиране и оценяване
графичните умения на деца от подготвителна група

Изводи
Портфолиото като широко разпространяваща се иновационна технология е приложимо като метод и средство за повишаване на качеството и ефективността но учебно-възпитателния процес в детската градина за формиране
на начална графична култура у 5–7-годишните деца.
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Участието при създаването и използването на детското портфолио като
средство за представяне (себеизява) и оценяване (самооценяване) стимулира
и мотивира 5–7 годишното дете към използване на събраните в него продукти
от материално-преобразуващата и графична дейност в бъдещи разработки,
свързани с теми от други образователни направления.
Съхраняваната и подредена в портфолиото представителна индивидуална колекция от продукти на конструктивно-техническата дейност на децата
внася в учебното взаимодействие уникален подход и стратегия за овладяване
на достъпни графични знания и умения, за формиране на начална технологична култура у децата от подготвителна група на детската градина.
Детското портфолио като иновация в процеса на формиране на начална
технологична култура у децата от предучилищна възраст предлага богати възможности както за обогатяване на педагогическите постижения на учителите,
така и за проследяване на тенденциите в индивидуалното техническо развитие на децата.
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ОБЩИТЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УМЕНИЯ КАТО ФАКТОР ЗА
ГОТОВНОСТ НА УМСТВЕНО ИЗОСТАНАЛИТЕ ДЕЦА ЗА
УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ
Светлана А. Игнатовска

GENERAL INTELLECTUAL SKILLS AS A FACTOR OF
PREPAREDNESS OF MENTALLY RETARDED CHILDREN FOR
SCHOOL EDUCATION
Svetlana A. Ignatovska

ABSTRACT: The acquisition of general intellectual skills is neglected within practise of preschool special education institutions and it refers chiefly to the cognitive activity of children. When
the children with mental retardation are included in school training, their preparation to recieve the
knowledge within the different learning subjects is not completed. We pay attention to this contradiction which causes the selection of present topic in the article.
KEYWORDS: intellectual skills, cognitive activity, children with mental retardation
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–289/15.03.2012 г.

Общите интелектуални умения като готовност и способност за изпълнение на действия в съответствие с условията, в които те се осъществяват,
придобиват особена актуалност във връзка с необходимостта от адаптация
на учащите се към условията на обучение в училището, когато образователният процес изисква формиране на особена самостоятелност на учениците и
придобиване не толкова на знания, колкото на методи и начини за тяхното
осъществяване.
Този въпрос най-остро стои по отношение на учащите се с умствена изостаналост, които притежават по-малки в сравнение с нормално развиващите
се техни връстници възможности самостоятелно да разбират, осмислят, съхраняват и използват получаваната от обкръжаващата среда информация.
В процеса на анализа на научната литература и изучаването на особеностите на познавателната дейност на умствено изостаналите деца се разкрива
следното противоречие: въпреки това, че въпросите от общо интелектуални-
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те умения се разглеждат от много автори в специалната и общата педагогика
в различни аспекти, формирането на тези умения при прехода на умствено
изостаналите деца от предучилищната възраст към училищната се оказва недостатъчно разработена.
Липсват сформирани базови интелектуални умения у децата с умствена
изостаналост (УИ), а именно затрудненията на учениците в разбирането на
инструкциите, в осъзнаването на стоящата пред тях задача, организация и
реализация на действия за постигането на резултат, корекциите на действията в хода на дейността и съпоставянето на получения резултат с поставената
цел. Отсъства и комплексно въздействие при формирането на общо интелектуалните умения, включващо корекцията и формирането на познавателната
активност на децата с УИ от предучилищна възраст в рамките на предметнопрактическото обучение и развиването в тях на нагледни форми на мислене и
образи на възприятие.
По този начин в практиката на специалните предучилищни образователни институции твърде малко внимание се отделя на формирането на дадените
умения, и затова при постъпването в училище децата с УИ се оказват неподготвени за усвояването на предметните знания.
Общите умения, които са базисни и универсални, предопределят успешното овладяване на специфичните, предметните знания. В същото време при
относителната независимост на общите интелектуални умения от съдържанието и целите на решаваните задачи, формирането на дадените умения предполага опосредстван характер: те трябва да бъдат формирани в процеса на
извършването на действия, имащи напълно определени цели, т. е. действия,
които имат конкретен характер.
Общите интелектуални умения – ориентирането в задачата, планирането и самоконтрола на хода на изпълняваните действия – са налице при решаването на всяка познавателна задача и се разглеждат от редица учени като
своеобразни етапи (звена) в сложната йерархически организирана система
на умствената дейност (Л. С. Виготски, А. Н. Леонтиев, С. Л. Рубинщайн). За
всички тези звена са характерни недостатъчно разработената познавателна
дейност на изостаналите деца и изискват нейното специално формиране на
всички нива – перцептивно, мнемическо, мислително. Така например ниската степен на формирането на дадените страни от познавателната дейност не
позволяват на умствено изостаналите деца успешно да усвояват предметните
знания в училището, (започвайки от първи клас и в хода на по-нататъшното
си обучение).
Подчертаните при изучаването на децата без нарушения в развитието
си компоненти на готовността им за училищното обучение – познавателна,
личностна, произволна видове готовност – имат своето значение и при децата
с умствена изостаналост. Но сформирането на дадените компоненти за учи-
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лищна готовност при последните има своите особености. Както се отбелязва
в многочислените изследвания, умствено изостаналите деца, постъпващи в
училището, се характеризират с неудоволетворителна познавателна готовност
за усвояването на знания: те имат ниско ниво на сформирани перцептивни
умения, трудности в пространствената ориентация, отклонения в развиването на нагледни форми на мислене (Е. А. Стреблева), несформирани елементарни математичски представи (В. С. Азбукина), недостатъчно развитие на речевата функция (Т. Г. Кузнецова).
В днешно време вниманието на изследователите е насочено към търсенето на пътища за подготовка на познавателната и личностната сфера на детето
с УИ за обучение в училище, към изграждането на адаптивни механизми при
овладяването от тяхна страна на учебната дейност.
Отсъствието на сформиране при децата с умствена изостаналост на всички базови интелектуални умения оказва влияние върху решаването на познавателните задачи, а именно: децата от предучилищната възраст се затрудняват
в разбирането на инструкциите, в осъзнаването на стоящата пред тях задача,
на организирането и реализирането на действия за постигане на резултата, в
коригирането на действията в хода на дейността и сравняването на получения
резултат с поставената цел. Всички тези особености се проявяват на всички
нива на познавателната дейност – както при реализацията на перцептивните
и мнемически действия, така и при използването на способите на мисловна
дейност.
Повишаване резултатите на познавателната дейност на децата с УИ се забелязват в условията на поетапното подаване на различни дози помощ, което
потвърждава и водещата роля на възрастния в управлението на познавателното развитие на умствено изостаналото дете.
Корекционно-педагогическата работа включва следните етапи:
1. Пропедевтичен етап – предполага подготовка на познавателната сфера
на на децата с УИ за развитие на умствената дейност. Задача на дадения тип се
явява формирането на перцептивната дейност като средство за подготовката
на детето за усвояване на по-сложните видове на познавателната дейност: умението да се използват способите за мисловна дейност.
2. Етап на формиране на познавателната дейност, а именно умението да
се използват способите за мислене, началните математически представи, схематичните изображения при ориентирането в пространството. Продължава
започнатата през първия етап работа над формирането на перцептивната дейност.
3. Етапът на закрепване на сформираните умствени действия се характеризира с това, че материалът, изучаван от децата в занятията, организирани от
специален педагог, се затвърждават от възпитателите в процеса на дидактическите игри, на занятията по конструиране. Съдържанието на корекционно-пе-

222 Светлана Игнатовска

дагогическото въздействие се определя с отчитането на факта, че децата с УИ
от предучилищна възраст са най-възприемчиви към заданията от игрови характер и продуктивни видове дейност. От тази гледна точка задачите трябва са
разработени с използване на предметно-практически и нагледно- практически материал. Сред нагледните методи особено място в обучението се отделя
на жестовата инструкция, показването и образеца. Съвкупността от практическите методи е характерна за различните видове упражнения и моделиране.
Наред с тези методи трябва да се използват и словесни прийоми за пояснения
и указания, методи на педагогическа оценка, на обобщаваща беседа и др.
Условията за формиране на интелектуални умения на детето са:
– самостоятелното коментиране от страна на детето на изпълняваното
действие или с помощта на педагога, като то използва неговите насочващи въпроси;
– мотивирането на детето за изпълнение на всяко задание;
– констатация на постигнатия резултат след изпълнението на всяка
учебна задача;
– строгото дозиране на помощта на детето от страна на педагога в зависимост от нивото на най-близкото развитие на нивото на детето, нивото на
трудност на предлаганото задание, способността на детето да изпълни действието (или съвкупността от действия) с определена доза самостоятелност;
– постоянното усложняване на заданията и нагледния материал с цел
създаване на предпоставки за пренасяне на усвоените начини на действия в
новите условия;
– завръщането на детето на предходния етап от формирането на дейността, ако то не е готово (способно) да изпълнява действия на по-високо
ниво.
От успешното решаване на проблема за формирането на общите интелектуални умения в процеса на подготовката на умствено изостаналите деца
за училищно обучение до голяма степен зависи по-нататъшната динамика на
придобиване от детето на знания, умения и навици, необходими в учебната
дейност, процеса на неговата адаптация към училищното обучение. По този
начин формирането на общите интелектуални умения трябва да се счита за
съставен компонент от корекционно-педагогическата работа по подготовката
на умствено изостаналото дете за обучаване в училище.
Могат да се формулират следните изводи:
1. Корекцията и развитието на умствената дейност е целесъобразно да се
провежда в процеса на комплексното въздействие, предполагащо формирането на познавателна дейност в рамките на предметно-практическото обучение
с акцент върху развитието на нагледните форми на мислене и образи на възприятие като фактори за формирането на перцептивна и умствена дейност.
Обучението на детето трябва да се осъществява в хода на поетапното форми-
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ране на умствената дейност. При това е необходимо не само да се упражняват
децата в изпълняването на каквато и да е операция, но и да се осъществява
пълно показване на способите на действие с обясняване на неговата последователност и обучаване за неговото изпълнение.
2. В хода на формирането на общите интелектуални умения е необходимо
да бъде предвидена строго дозирана помощ от страна на възрастния – постепенното £ нарастване (увеличаване) чак до успешното изпълнение на учебната задача от детето.
3. Изучаването на познавателното развитие на умствено изостаналите
деца в специалните образователни институции се характеризира със следните
особености: фрагментарност на възприемането, нецеленасоченост на действията за решаването на познавателните задачи, ниско ниво на владеене на
метода за проби, липса на формирана произволна регулация на психическите функции, проявяваща се в познавателната дейност, ниска способност или
пълна невъзможност за пренос на усвоените действия, неумение да се контролира и планира познавателната дейност.
4. Изследване на познавателната готовност на умствено изостаналите
деца показва ефективността на формирането на общите интелектуални умения в процеса на тяхната подготовка за училищно обучение и целесъобразността на използването на такива принципи на обучението като принципа на
поетапното формиране на умствената дейност, принципа за отчитане нивата
на актуалното и най-близкото развитие, принципа на съвместно-разделителната дейност на възрастния и детето, принципа на отчитането на симптомиката, механизмите и структурата на интелектуалния дефект, принципа на индивидуално- диференцирания подход и свързаните с него принципи на алгоритмизация и природосъобразност при формирането на общите интелектуални
умения.
5. При децата с умствена изостаналост закономерно се повишават критериите за формиране на общите интелектуални умения – точност в следването
на инструкциите, самостоятелност при изпълнението на действията, адекватност на оценката на своята дейност и нейната резултативност.
6. Формирането на общите интелектуални умения способства за подготовката на децата от дадената категория за училище и за тяхното познавателно
развитие като цяло.
7. Най-продуктивни се оказват следните способи на дейност: оперирането с еталони на форми, подреждането на обектите по големина, комбинирането на цялото от части, обобщението.
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ABSTRACT: Modern competitive university must have a well functioning and effective system
for managing the quality of training of future specialists, including new organizational and methodological principles for solving this problem. The peculiarities of the organization and functioning
of the university in market conditions make it necessary to use marketing tools to improve the quality of educational services. The report focuses on the development of theoretical and methodological
principles of building a marketing approach to managing the quality of graduate education.
КЕУWORDS: Quality, competitive, educational services, marketing approach, tools
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–291/15.03.2012 г.

Качеството на висшето образование има определящо значение за успешното развитие на всяка страна. Революционното изменение на технологиите,
равнището на използване на интелектуалните ресурси на обществото и свързаната с тях геополитическа конкуренция на най-развитите страни стават найважните фактори, определящи не само икономиката, но и политиката през
новия век. Ако по-рано обемът на знанията, по оценката на специалисти, се е
удвоявал всеки 30 години, то сега ежегодно знанията се обновяват, по някои
оценки, с по 15 %. Правилото „образование за цял живот“ бе сменено от нова
парадигма – „образование през целия живот“. Численността на студентите за
последния четвърт век се е увеличила 6 пъти. Само в САЩ количеството на
частните университети за този период е нараснало от 165 на 700.
И в българското образование се наблюдават глобалните световни тенденции за превръщане на висшето образование от елитно в масово. То е вече не
привилегия за избрани, а естествен етап в развитието на младежите, завършили средното си образование, което безусловно се определя от прехода към
постиндустриално, информационно общество. През 2009 г. образователните
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министри на държавите от ЕС се договориха до 2020 година делът на лицата на
възраст 30–34 години, завършили висше образование, да бъде минимум 40 %.
Съществуват две полярно противоположни гледни точки за образованието и съответно за системата за управление на неговото качество. За представителите на традиционната (и преобладаваща все още) школа образованието е
способ за транслация на знания, умения и навици от едно поколение към друго. В такъв случай контролът върху качеството на образованието е гаранция
за това, че знанията и опитът, натрупани в обществото, ще бъдат предадени на
подрастващото поколение в пълен обем. Според нас по-правилен е все по-разпространяващият се в последно време личностно-ориентиран подход, същността на който се заключава в това, че образованието се разглежда не просто
като способ за предаване на знания, а като начин за формиране на творческа
личност, която изпитва постоянна потребност от самоусъвършенстване и получаване на нови знания.
В тази връзка можем да приемем, че качеството на образованието е
многомерно понятие, включващо многостранната дейност на университета, насочена към удовлетворяване потребностите: на личността – от образование, на висшето училище – от развитие, на предприятията и другите организации – от нарастване на кадровия потенциал, на обществото – от разширено
възпроизводство на съвкупния личностен и интелектуален потенциал.
В научната литература при разглеждането на въпросите на управлението
на качеството на образованието обикновено се отделя внимание на оценката
на качеството на отделните елементи на образователния процес. Според нас
управлението на качеството на образованието не е достатъчно да се ограничава само с оценката на самия процес и неговия резултат. Необходимо е то да
се разглежда комплексно – от позициите на неговото съдържание, процес и
резултат. Тоест управлението на качеството на образователния процес трябва
да бъде свързано с неговите съдържателни, процесуални и резултативни характеристики.
На основата на това разбиране могат да се определят критериите, по които
може да се извършва оценката на качеството на образованието, а именно:
– съдържанието на образованието;
– равнището на подготовка на студентите;
– трудоустройството на завършващите;
– качеството на преподавателския състав;
– информационно-методическото обезпечение;
– материално-техническата база;
– използваните образователни технологии;
– научната дейност и др.
Съгласно принципа за ориентация към потребителя важен и необходим
елемент в управлението на качеството на образованието са изискванията на
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всички заинтересовани страни: държавата, предприятията и студентите. Потребностите на обществото в лицето на държавата се отразяват в стандартите
и в критериите за оценка на университетите, на основата на които се извършва
акредитацията и прохождащата рейтингова система. Изискванията на работодателите към равнището на подготовка на специалистите се формулират в
набора от професионални характеристики, които трябва да притежава специалистът в областта на своята професионална дейност и от равнището (минимално допустимото или оптималното) на притежаване от специалистите на
тези или други качества от този списък. Все по-необходима става такава методика за оценка на качеството на образованието, която се основава не само на
оценките в дипломата на студента, а която обективно оценява действителните
знания на студентите, тяхната способност да се реализират в практиката.
Главният въпрос в проблема за качеството на съвременното образование
е за съответствието между съдържанието на образованието и зададените цели
и интересите на личността на обучаемия. Както показват многобройни изследвания, студентите практически не съотнасят качеството на образованието към
стандартите, тоест към неговите нормативни параметри. В своите оценки те се
ориентират към собствените потребности, а не към формалните характеристики за качество. Те считат, че равнището на професионална подготовка е базова характеристика на резултата от образованието. Достатъчно значим резултат от обучението в университета за тях са перспективите за трудоустройство,
формираните адаптивни качества на личността, помагащи да се приспособят
към социално-икономическите условиям на живот, както и способностите за
саморазвитие.
Следователно, в основата на управлението на качеството на образователните услуги на висшето училище трябва да се постави ориентацията към
неговите потребители, към техните интереси и потребности. Съвременният
конкурентноспособен университет трябва да притежава добре работеща и
ефективна система за управление на качеството на обучение на бъдещите специалисти, включваща нови организационни и методологически принципи за
решаване на този проблем. Особеностите на организацията и функционирането на висшето учебно заведение в пазарните условия налагат да се използват
маркетингови инструменти за подобряване на качеството на образованието.
Бащата на маркетинговата теория Филип Котлер, в съавторство с американската професорка Карен Фокс, в една от многобройните си работи е дал
станалото по-късно класическо определение за образователния маркетинг
като „социален процес, насочен към удовлетворяване нуждите и потребностите на индивидите и групите от знания, информация, умения и навици, които
се използват за целите на удовлетворяването на многостранните потребности
на човека, обществото и държавата“ [4:19]. Б. Дейвис и Л. Елисон в книгата си
„Стратегически маркетинг за училищата“ го определят като „средство, с помо-
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щта на което училищата активно информират и предлагат своите цели, ценности и продукти на учащите се, родителите, персонала и обществото“ [1:36].
Американската маркетингова асоциация провежда ежегодно симпозиуми по
въпросите на маркетинга на висшето образование. На осмия поред такъв симпозиум са били разгледани такива практически важни въпроси като разработването на маркетингов план, позиционирането на държавните университети,
рекламата на висшите училища, методите за измерване на ефективността на
маркетинговите им практики, най-подходящата за различните групи абитуриенти форма за представяне на информация и т. н.
Използването на образователния маркетинг представлява актуален, научно обоснован способ за обезпечаване качеството на образованието във висшето училище, тъй като е способно да окаже благотворно въздействие както
на специалистите в образованието, така и на потребителите на тяхната продукция – абитуриенти, студенти, докторанти и др. Задача на висшето училище
е да изучава и да регулира образователните процеси така, че да водят към найефективно удовлетворение на потребностите на всички участници в образователния процес.
От тази гледна точка университетите трябва да търсят решение на две
приоритетни задачи:
1) изучаване ситуацията на пазара на труда:
– търсене на специалисти;
– изисквания, предявявани от работодателите към специалистите;
– оценка на тенденциите на развитие на пазара;
– разбивка на пазара на сегменти;
– възможности за реализация на специалистите на пазара на труда.
2) изучаване ситуацията на формиращия се пазар на образователни услуги:
– проучване търсенето на образователни услуги от страна на потенциалните потребители;
– сегментация на пазара;
– проучване предлагането на образователни услуги от страна на други
образователни учреждения;
– сравнение цените и качеството на предлаганите образователни услуги;
– анализиране на своите конкурентни преимущества.
Тези задачи се конкретизират и допълват от няколко общи положения,
определящи технологията на образователния маркетинг:
1) съсредоточаване на ресурсите на висшето училище към създаване на
такъв образователен продукт, който реално е необходим на обучаемите;
2) повишаване качеството на образованието като мярка за удовлетворяване на нуждата от него;
3) разглеждане на образователните потребности извън рамките на традиционните способи за удовлетворяване;

Маркетингово управление на качеството на... 229

4) ориентация към намаляване разходите както на висшето училище,
така и на обучаемите;
5) прилагане на изпреварващи и активно формиращи търсене методи на
образование;
6) ориентация не към текущите проблеми, а към дългосрочните перспективи;
7) непрекъснато събиране на информация за пазарната конюнктура и
световните тенденции в сферата на висшето образование;
8) използване на различни методи за прогнозиране и оценка на ситуацията на пазара на труда;
9) взаимообвързаност на конкретните проблеми и комплексност на способите за тяхното решение;
10) оптимално съчетаване на централизираните и децентрализираните
методи на управление.
Ориентацията към потребителя, стремежът да се разберат и усъвершенстват процесите на взаимодействие, желанието да се измери качеството на услугите стават задължителни елементи на стратегията за управление на качеството на образованието. Понастоящем най-актуална за сферата на услугите, в
това число и за образованието, е концепцията на маркетинга на взаимоотношенията. Използването на тази стратегическа концепция във висшето образование се обуславя от няколко причини:
– неговата интернационализация;
– социалната му насоченост;
– многообразието на интересите на различните потребители;
– повишаването на ролята на непосредствените потребители (обучаемите) в образователната система и тенденцията към индивидуализация на
потребностите;
– усилването на конкуренцията;
– нарастващата роля на фактори като културно равнище, начин на живот, лични източници на информация и т. н. при осъществяването на избора
на учебно заведение.
Нейната същност се изразява в съчетаване на няколко основни принципа
[5:113]:
а) маркетинг, осъзнаващ своята мисия (sense-of-mission marketing) – мисията на университета да бъде социално значима, а да не се ориентира към тесни
вътрешни приоритети;
б) социално-етичен маркетинг (societal-ethic marketing) – учебното заведение да съчетава интересите на потребителите с дългосрочните интереси на
обществото като цяло, обезпечавайки дългосрочните преимущества на „обществено-полезните“ потребности, които съответстват на увеличаването на
социалното благополучие в дългосрочен план;
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в) маркетинг на ценностите (value marketing) – по-голямата част от ресурсите да се влага за повишаване на реалната ценност на предлагания образователен продукт и за подобряване на удобствата на обучаемите;
г) маркетинг, ориентиран към потребителя (consumer – oriented marketing)
– маркетинговата дейност да е формулирана и планирана от позицията на
обучаемите и техните възможности и потребности;
д) иновационен маркетинг (innovative marketing) – маркетингът на учебното заведение непрекъснато да се подобрява и развива, усъвършенствувайки
дейността £ и повишавайки качеството на предлаганите образователни услуги.
Американското образование например се гради върху няколко основополагащи метода за формиране търсенето на неговите услуги [2:85]:
– публикуване на материали, описващи образователните програми, обслужването и успехите на обучаемите, което демонстрира разбирането на
нуждите и интересите на потребителите;
– публикуване на атестационните данни на випускниците, което подобрява общественото разбиране за успешното изпълнение на тяхната мисия;
– разгласа на успешната дейност на випускниците след завършването на
съответното учебно заведение, което укрепва неговия имидж и повишава обществения му престиж;
– известност на преподавателския състав и активно участие в обществения живот на населеното място;
– достолепно поведение на ръководителя, което благосклонно влияе на
общественото мнение.
Маркетингът на взаимоотношенията може да бъде тази концепция, която
да позволи да съвпаднат интересите на всички участници на образователния
пазар доколкото:
1) се подобрява качеството на образователната услуга (в частност на
учебно-възпитателния процес) за сметка на обратната връзка с випускниците;
2) се оказва задействан най-ефективния маркетингов комуникационен
канал – личните връзки на випускниците с потенциалните обучаеми;
3) се повишава общата положителна представа на потребителите за университета;
4) обучаемият получава качествена информация за перспективите след
своето завършване;
5) обучаемият става участник в система от отношения, в която влизат и
потенциални делови партньори;
6) учебните заведения изпълняват част от функциите по професионалната и социално-психологическата адаптация на завършващите;
7) самите фирми и организации чрез своите работници се включват в
системата на маркетинговите отношения, което им позволява да използват
нейните преимущества;
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8) се формират устойчиви позитивни професионални и социални връзки.
Концепцията на маркетинга на взаимоотношенията представлява системна философия в областта на образованието, доколкото предполага събиране, обработка, анализ и интерпретация на всеобхватна информация за
дейността на държавата, учебните заведения, пазара на работна сила, потребностите и личните нагласи на потенциалните обучаеми. Прогресивноста на
нейното използване се заключава в това, че тя позволява да се създават дълговременни отношения с потребителите, което в условията на активно развитие на научно-техническата революция и бързото разпространение на нови
знания, става основен фактор за конкурентоспособността на предприятията и
организациите. Тя представлява важна гаранция за подобряването на качеството на висшето образование.
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AESTHETIC EDUCATION THROUGH PRACTICE
SYMPOSIUM IN PRIMARY SCHOOL
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ABSTRACT: In teaching art in elementary school level are the foundations of aesthetic education, providing opportunities for future development through the adoption of initial knowledge,
skills and attitudes related to the pictorial activity. The main forms of pictorial activities are prominently live action painting. Open-air (symposium) as extracurricular work actively contributes to
the development of aesthetic taste and culture.
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Основен структурен елемент на системата за естетическо възпитание е
личността. Задача на всички компоненти от учебно-възпитателния процес в
училище е формирането на хармонична личност, съчетаваща в себе си знания,
умения, дух и материални потребности, морал и нравственост.
Осъществявайки естетически цели чрез възможностите на изкуството,
обучението и възпитанието имат и естетическа същност [3:226]. Това предполага развитие на естетическо отношене към действителността и творческа
активност, обусловена от самата творческа природа на изкуството и възпитаване на тези качества, които характеризират общото развитие на човека. „По
този начин, целенасоченият, организиран и контролиран процес на формиране на естетическо отношение към действителността, на естетическа потребност и дейност изисква системен подход за своето построяване, подход, който
да има предвид всички страни на действителността и всички форми на дейност“ [5:12].
Естетическото отношение е своеобразно отношение на действителността, което се проявява на всички стъпала при усвояването на някакъв обект
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или явление, включително и изкуство, и на всяко стъпало е свързано с конкретни представи. Отличителна черта на естетическото отношение е конкретно образното мислене, което обосновава естетическата основа на изкуството.
Естетическото отношение се характеризира с активно начало на субективния
фактор при възприемане на обекта, затова то е във висша степен творческо.
Естетическото отношение детерминира естетическите чувства, които му придават особена одухотвореност.
В обучението по изобразително изкуство в начална училищна степен се
изграждат основите на естетическото възпитание, като се осигуряват възможности за бъдещо развитие чрез усвояване на начални знания, умения и отношения, свързани с изобразителната дейност. Въздействието на изобразителното изкуство върху подрастващите с цялото си многообразие на видове, жанрове, форми на изобразителна дейност и т. н. провокират у децата активност
по отношение на заобикалящата ги действителност в търсене на прекрасното
в природата и живота. Според Д. Балкански „общите задачи на естетико-възпитателната и художествено-образователната дейност в началното училище
се декомпозират в следния ред:
• изграждане на естетическо отношение към действителността и формиране на естетически възприятия, чувства и преживявания на децата;
• изграждане у децата на критерий за оценка на собственото им творчество;
• формиране на потребност от общуване с ценостите на художествената
култура;
• изграждане на необходимост от разнообразни културни занимания и
индивидуални творчески изяви на децата в областта на различните видове изкуства, съобразно с техните възможности и интереси;
• утвърждаване на естетическото начало в дейността на децата и създаване на условия за откриване и развитие на творческите им способности“
[1:45].
От основните форми на изобразителна дейност безпорно най-важно място заема натурното рисуване. При тази форма на работа децата извършват подражателно (иконично) изобразяване на конкетен обект (група) или съзнателно наблюдение, при което мисловните процеси вземат дейно участие [3:137].
Пленерът е форма на работа доколкото изисква изобразяването на обектите
да става по натура, на открито, в условията на естествено осветление [2:10].
Обект на изобразяване може да бъде архитектурна и природна среда,
теренни форми и др. Преди практическата изобразителна дейност на терена
се извършва анализ на визуалните и структурните свойства на предварително набелязания обект (група обекти) за изобразяване и изясняване на някои
понятия, свързани с работата на открито. Анализът е необходим не само за
целите на самото изобразяване, а и за разкриване на естетическите качества
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на обектите, както и въздействието им върху участниците в пленера. Обикновено двата анализа са взаимно вплетени и към думи като кострукция, форма,
обем, пространство, детайл, белези и други, отнасящи се към описателната
част, се включват думи като хармоничност, отношение, въздействие, усет за
равновесие. Акцентира се върху естетическите им качества. В такива моменти
емоционалните усещания и реакции се активизират, естетическите възприятия се изострят, стимулирани от въздействието на определен естетичен обект
(модел). Ето защо умелото и компетентно подбиране на обектите за изобразяване от учителя е от съществено значение. Участниците в пленера не само
виждат и наблюдават красотата, но и започват да я чувстват. Дават индивидуални мнения и становища относно впечатленията си. Емоционалните коментари и дискусии могат само да се отразят благоприятно върху ефективността
на поставените цели и задачи. Наблюдаваната среда става поредната частица
от пъзела на образи и чувства, отразени в съзнанието. Налице е емоционална
нагласа за изобразителна дейност. Ето защо използването на мотивацията с
емоционален оттенък е желателна и дори препоръчителна за тази възрастова
група.
В процеса на изобразяване връзката среда – обект – човек става още подинамична, активизират се творческите сили към създаване на художествена творба. Всеизвестно е, че изобразителната дейност развива аналитичната
работа на ума, въображението и умението да се схване вътрешната логика на
изобразяваните обекти. Обогатяват се образните представи и познанието за
околния свят. Чрез изобразителната дейност на открито децата се запознават с
нови за тях образи, черпят идеи и вдъхновение от натурата, формират естетически вкус и потребност от естетическа дейност. По време на самостоятелната
работа учителят може да демонстрира чрез рисунки непознати елементи или
детайли от обстановката, да обърне внимание на начините на изобразяване
на някои характерни белези, а също да коментира възможностите на изобразителните изразни средства – графични или живописни, според задачите на
урока.
Изключителна роля за изграждане на естетическа активност у подрастващите има учителят по изобразително изкуство. Неговата отговорност се крие
в големите възможноти, които носи предметът за формиране на естетически
вкус и култура. Светогледът, личната позиция и умения на учителя мотивират
учениците. Емоционалната нагласа на детската личност за предстоящата изобразителна дейност е съществен фактор за постигане на желаните резултати в
трудната, но изпълнена с творчески предизвикателства професия на учителя
по изобразетилно изкуство.
Пленерът, като фактор за изграждане на естетическа активност у подрастващите, има своето място в цялостното обучение по изобразитлно изкуство.
Като специфична извънкласна форма на обучение той излиза от рамките на
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конвенционалните, ординарни форми на работа. Пленерът мотивира децата и
те се отдават на творчество без нуждата да бъдат уговаряни за това предварително. Съвременните изследвания на педагогиката и психологията показват,
че способността да се разбира прекрасното се развива най-успешно тогава,
когато детето е не само пасивен обект на естетическо въздействие, но и активен субект, пресъздаващ художествени образи. Изграждането на естетическо
отношение чрез изобразителното изкуство е важно условие за разкриване на
личностните творчески възможности на детето и развитие на неговия интелектуален и волеви потенциал.
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ABSTRACT: Due to the constantly growing interest in martial arts and the lack of clear classification associated with fighting styles set the goal to classify Chinese martial systems. Practicing
martial arts has a major impact on health, improve physical fitness and directed to insight into life
virtues.
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Общоизвестен и доказан е фактът, че за физическото и духовно развитие на
младежите спортът има голямо значение. Редица изследвания показват, че в епохата на глобалната мрежа младото поколение проявява все по-малка двигателна
активност. От една страна физическата подготовеност бележи понижаващи тенденции, а от друга, все повече се увеличават проблемите, свързани с насилие в
училищата и употреба на наркотици.
В последните години интересът към източните бойни изкуства нараства.
Тяхната популярнаост позволява те да се използват успешно като средство за
възпитание, за култивиране на самообладание, самодисциплина за контролиране
на агресията и насилието и за цялостното формиране на личността… Практикуването на източни бойни изкуства влияе положително върху здравето, подобрява двигателната подготовка и насочва към вникване в общожитейските добродетели.
До този момент липсва ясна класификация, свързана с бойните стилове.
Това провокира нашия интерес към темата и си поставихме за цел да направим
опит за такава и по-специално, да класифицираме китайските бойни системи.
Задачите, които произтичат от целта са следните:
1. Да проучим достъпните литературни източници по темата.
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владеене на меч е изпълнено с художествено съдържание. Така съкровищни-
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цата на династия Танг е изписана със стиховете на Ли Бай с техниката за владеене на меч от Пей Минг и с калиграфията на Джан Сюи [10].
Като се проследят в исторически план китайските бойни изкуства става
ясно, че техниката на владеене на меч, както и поезията, достигат разцвета
си в епохата на Танг (725 г.). След династиите Сонг (960 – 1279 г.) и Юан (1271
– 1368 г.) по пътя си към просветление даоистът Джанг Санфен създва тайджичуан. По време на династиите Минг (1368 – 1644 г.) и Чинг (1644 – 1912 г.)
започват да практикуват багуа и синичуан. Днес те се разглеждат като външни
и вътрешни стилове [10].
Създадените и широко разпространени външни стилове са известни с изяществото, откритостта и бързината си. З. Волф посочва, че „Външните школи
подчертават физическата сила, затова там на първо място се тренира мускулатурата“ [12].
Вътрешните стилове наблягат на вътрешното усъвършенстване на личността и също както и днешните стилове се усъвършенстват „отвън навътре“,
обръщайки внимание на физическата форма и на тренирането на разума, на
тялото и на душата едновременно. Както вътрешните, така и външните стилове преподават владеенето на различни оръжия като меч, копие, брадва, юй
(брадва с дълга дръжка), пръчка, го (сърп) и вила [10].
В традициите на китайските бойни изкуства са вкоренени уважението,
самодисциплината, подобряването на физическата форма, самозащитата. Освен това те съдържат задълбочени теории по отношение на техниката и майсторството, което ги прави много важна част от китайска култура.
Идеалите на китайските бойните изкуства са пряко свързани с нравствеността, следвайки заветите на Дао – законите на Вселената. Учителите по бойни изкуства вярват в кармичното възмездие, способни са да различат доброто от злото, уважават Дао и моралните ценности, осъзнават, че правенето на
добро и лошо има последици, борят се със злото и разпространяват доброто,
усъвършенстват нравствеността и се стремят да постигнат Дао (състояние на
вътрешен мир и пълна хармония със себе си и заобикалящия свят).
Според Лао Дзъ – древен китайски мъдрец: „Дао поражда и Дао възпитава нравственост. Дао поражда всички неща, а нравствеността ги поддържа.
Всичко и всички почитат Дао и морала, които полагат основата на съществуването. С нравственост всички явления ще съществуват, без нея те са обречени на унищожение“ [10].
Същността на китайските бойни изкуства се състои в постулата: „Използвай добротата, за да победиш съпротивата“. Бойните идеали се свързват с
непротивопоставяне на доброто и безстрашие към злото. Джан Санфен, основателят на тайджичуан, побеждавал воините, сякаш галейки вода, съкрушавал
агресията с мекота. „Водата притежава най-добрите качества. Тя е от полза
за всеки, но не съперничи с никого, и доброволно минава оттам, където друг не
би минал“ (Лао Дзъ) [10].
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Бойните идеали се опорочават, когато някой не може да различи доброто
от злото, въстава против доброто и боейки се от слабите, използва сила, за да
вземе надмощие над тях, или помага на порочните в извършването на грях,
при което бойните му умения постепенно изчезват. С това той губи не само
тях, но и праведността и добротата си. Не може повече да съхрани своите умения и получава кармично възмездие.
Понасяйки многобройни трудности и изпитания, китайският воин не отстъпва. Стоейки пред порочни сили и лоши хора, той не изпитва страх. Когато няма страх, разумът е спокоен, а духът съсредоточен. Непреклонната сила
може да предотврати насилието и да разреши конфликта. Ако той постъпва в
съответствие с традиционните китайски ценности като търпение, състрадание, праведност, почтителност и скромност, той може да развие могъщо бойно
майсторство и по естествен начин да придобие бойни умения, най-важните
от които са: умението за разграничаване на доброто от злото, праведното от
порока, както и вярата в кармичното възмездие [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14].
Според Лао Дзъ: „Когато се загуби добродетелта, остава добротата. Когато се загуби добротата, остава праведноста. Когато се загуби праведноста,
остава церемонията. Ритуалът на церемонията – това е само обвивката на
вярата и предаността. Това е началото на всеобщата суматоха и хаоса“ [10].
От китайските бойни стилове се открояват: Багуаджан, Винг Чун, Кунг
фу, Сан да, Синицюан, Тайдзигун, Тайдзицюан, Тай-чи, Ушу, Фей-ин, Ци гун,
Шаолинцюан.
Багуаджан e един от трите ортодоксални „вътрешни“ стилове в китайските бойни изкуства. Характерно за него е, че се набляга на използването на
отворената длан за сметка на стиснатия юмрук. Ба Гуа Джан като бойно изкуство е базирано на теорията за постоянната промяна в съответствие с настоящата ситуация, като по този начин се надделява над противника с умение, а
не с груба сила. Основното във всички разновидности на Ба Гуа Джан и това,
което ги обединява, е ходенето в кръг. Практикуващият върви в кръг докато
горната част на тялото му е в някаква статична поза или изпълнява „промените“ (кратки комбинации от движения или „форми“, които тренират гъвкавостта на тялото и методите за генериране на енергия, които лежат в основата
на бойните техники на стила) [11].
Винг Чун в чистата си форма е мека система (използва техники от близко
разстояние). Не оказва съпротива с твърди блокове. Използва изкусно ръцете и горната част на тялото. Коорперираща система е (не се съпротивлява с
противника). Това е вътрешен стил (краката са неподвижни, докато ръцете с
прецизни движения нанасят удари), ориентиран към физическите принципи
(„Винг Чун не е стил, той е теория, теория на боя“ – Уан Кю). Чистият Винг
Чун е тактилно реагираща система. Използва и работи както с, така и без хладно оръжие. За начинаещите е директна система, за напредналите едновремен-
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но директна и индиректна. Превантивен и агресивен стил за начинаещите и
дефанзивно-икономичен за напреднали [12].
Кунг фу: Стилът на петте животни – тигър, дракон, змия, жерав и леопард. Всяко животно има характеристики, които предоставят на практикуващия набор от нападателни и отбранителни техники. Смесица е от вътрешно и
външно енергийно обучение. Дава на трениращия добра основа, тренирайки
позицията и дишането. Обучението на Петте животински стила предоставя
не само сила и мощ за бойните техники, но и учи на спокойствие и отпускане
дори и в най-опасните ситуации на самозащита [13]. Различават се два различни вида сила по своята същност в традиционното китайско кунг-фу. Външната механична сила, наречена Ли, която често може да се види на елементарно
ниво на кунг-фу. И вътрешната сила, наречена Ней-Дзя или Нейгун, силата в
кунгфу за напреднали. Така, че умението в кунг фу не се определя от степента
на комплексност на формите, а от същността на прилаганата сила [14].
Сан да: Китайската дума „сан да“ буквално означава „неканонизирани
удари“ или „свободни удари“. При обучението трениращият отработва техниките индивидуално „във въздуха“. Техниките могат да бъдат както отделни
упражнения, така и комплекси от формални упражнения. След като се усвои
формата на движенията без партньор, започва тренирането им по двойки. Сан
да е вид свободен двубой, в който участниците прилагат всякакви прийоми,
без предварителна уговорка [15].
Синицюан: води началото си от Жи Лон Фен – майстор на бойните изкуства, известен с доброто си владеене на копието, живял към края на династия
Минг и началото на династия Кин. Любовта му към копието била толкова голяма, че той започнал да развива система, която да обедини теорията на боравене с копие с тази на ръкопашния бой. Техниките с юмруците не се ползват
само като средство за нанасяне на удари, но и за улавяне на енергията и използване на повече вътрешни методи за отклоняване, сграбчване, и хвърляне.
Използва приципите, свързани с петте стихии (елемента) – метал, вода, земя,
огън и дърво, както и движенията на дванадесетте животни [16].
Цигун: Ци гун или чи гун (в превод от китайски – работа с ци или чи –
дъх, дихание) е древна китайска медитативна система с грациозни движения и
дихателни упражнения. Чигун задвижва енергията в тялото и подобрява цялостното здраве на организма. Макар, че чигун често е отнасян към бойните
изкуства, разликата е, че движенията на чигун са всъщност много по-бавни и
фокусирани върху вътрешната чи [17].
Тайдзигун е дял от Ушу с предшественици древно-китайските системи
като „Тайдзи цюан“, „Тайдзи джян“, „Тайдзи дао“, „Тайдзи чян“. Поколения китайски майстори, които са разработвали системата за работа с тояга от самото начало са отбелязали, че неговите преимущества като вид оръжие са очевидни. С владеенето на тайдзигун има възможност да се нанасят „помитащи
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удари“, които обхващат много голяма площ в боя. Ако древните са считали,
че копието нанася пробождащи удари само с върха си, то тоягата работи с цялата своя дължина. Тайдзигун е особено привлекателен със своите движения
с тояга, които дават широко разнообразие на техниките, изящество, голяма
амплитуда при използване на инерционните сили [18].
Тайдзицюан е вековна система от китайски упражнения, която набляга
повече на грациозните плавни движения и вътрешната енергия, отколкото
на мускулната сила. Като резултат може да се практикува от стари и млади,
мъже и жени, силни и слаби. Тайдзицюан се смята за здравословна практика
заради репутацията си на облекчаваща много болести като свръхнатоварване,
гастрит, артрит, сърдечни заболявания и анемия. То подобрява циркулацията,
баланса и подпомага отпускането и подсилването на нервната система. Разтегателните движения правят тялото подвижно, подсилват мускулите и помагат
за освобождаване на напрежението. В качеството си на медитация Тайдзицюан е начин динамично да се хармонизират тялото и ума. Тя подхранва вътрешното спокойствие, което води до продължително освобождаване на стреса и
негативната енергия [18].
Тай чи е най-известното китайско бойно изкуство от вътрешен тип. При
него по-същественото е координирането между вътрешната енергия Чи и
тялото, отколкото развиването на мускулна сила. Огромната вътрешна енергия и движения се съчетават с умствена концентрация, дълбоки вдишвания,
контрол на тежестта и натиск на тялото. Елегантността, мекотата и плавните
движения наподобяват „океанска вълна“. Движението напред и комбинацията
със следващото движение дава един продължителен вълнообразен процес и
пренос на енергия. Изпълнените с последователност вълнообразни движения
формират непрекъснат поток на енергия. Тези леки движения, които релаксират тялото и мозъка се наричат медитация (медитация в движение). Всички
движения се извършват като се притиска количеството въздух в зоната под
стомаха. Ръцете се движат нагоре и навън или надолу и навътре една след друга в зависимост от увеличаването или намаляването на притискащата сила.
Натискът, който се получава в долната средна част на корема, е главният източник на енергия и тази важна зона се нарича „тан-тиен“ [19].
Ушу: Китайското У ШУ е едно от най-ефективните и всеобхватни бойни
изкуства в света. Това е гигантска „система на системите“, където под формата
на отделни подсистеми (стилове и школи) присъстват абсолютно всички технически елементи и тактически прийоми, влизащи в арсенала на останалите
бойни изкуства. Карате, джудо, таекуондо, хапкидо, муай-тай и пенджак- силат – всички те имат свои аналози в ушу под формата на негови стилове и
школи. Но стиловете и школите в ушу са много по-древни и много по-фини
в техническо отношение. Само основните стилове са около 400, а заедно с вариантите им достигат няколко хиляди. Подобно разнообразие няма никъде
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по света, защото в нито една друга страна не е имало толкова многобройно
население, интензивно развиващо изкуството на боя в продължение на 3000
години, при това без да губи нещо от постигнатото [20].
Фей-ин: основава се на даоистката философия и концепцията за двете
първоначални същности на Ин и Ян. За разлика от другите популярни кунгфу стилове, Фей Ин е съхранил без изменение техниките си и своята първоначална форма. Движенията и техните елементи имат три аспекта – философски,
оздравителен и боен. Като всяко вътрешно изкуство Фей Ин акцентира върху
култивирането на вътрешната енергия „чи“ и използването £ в бойната практика. От друга страна, това води до общо физическо укрепване, което е и главната цел – достигане на духовно и физическо съвършенство. Чрез заучаване
на множество „тао“ (форми) ученикът изработва в себе си принципите на атака и защита. Чрез дихателни упражнения и форми се изработва специфично
дишане, което е началната база за култивиране на „чи“ енергията. Набляга се
на техниката без сила, с концентрирани техники, като противникът трябва да
бъде победен чрез нанасяне на удари в уязвимите точки на тялото[18].
Шаолинцюан e традиционното име на бойното изкуството за невъоръжена борба и използването на оръжия, които възникнали в манастира Шаолин,
намиращ се в Хенан – провинция на Китай. Първоизточник на съвременното
кунг фу [18].
Изводи:
При проведеното изследване и направеният литературен обзор, свързан
с историята, спецификата и стиловете китайски бойни изкуства, направихме
следните изводи:
1. Китайските бойни изкуства са най-многобройната в стилово отношение група спрямо останалите азиатски бойни системи.
2. В основата на китайските бойни стилове е развитието на нравствеността и добродетелта.
3. В традициите на китайските бойни изкуства са вкоренени уважението,
самодисциплината, подобряването на физическата форма, както и умението
да лекуваш.
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ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
ПРЕЗ 80-ТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК
Снежана Г. Въчева

PRESCHOOL EDUCATION IN BULGARIA
DURING THE 1980s
Snezhana G. Vacheva

ABSTRACT: The report tracks the development of preschool education in Bulgaria during the
1980s through analyzing data for children‘s institutions by examining documentations of various
programs and other documents released by the Ministry of Education during the aforementioned
period.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–295/15.03.2012 г.

С приетите през 1979 г. Тезиси на Централния комитет на БКП за развитието на образователната система в НРБ се предвиждат реформи в учебното
дело, включително и в предучилищното възпитание. Създава се нова образователна структура – Единно среднополитехническо училище, в което ще се
приемат в 1 клас деца, навършили 6-годишна възраст. В тезисите за развитие
на образованието е посочено, че техният прием в училище трябва да се осъществява там, където има условия, и да се предхожда от задължително обхващане на 5-годишните деца в организираните форми на предучилищното
възпитание. Това решение на управляващите е продиктувано от желанието
бъдещите първокласници в продължение на една година в детската градина да
се подготовят за училище. Усилията им са насочени и към по-пълен обхват на
всички желаещи деца да посещават предучилищно възпитателно заведение.
Народното събрание одобрява план за сoциално-икономическо развитие
на страната през 1980 и 1981 г. Неразделна част от него е планът за развитие
на образованието и за подготовка на специалисти и квалифицирани изпълнителски кадри. Той е разработен на основата на утвърдените на Пленума на
ЦК на БКП през месец юли 1979 г. Тезиси за развитие на образователното дело.
С плана се създават условия да бъдат обхванати във всички видове детски
градини 447000 деца, което представлява 80,5 % от децата от предучилищна
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възраст. Запазва се тенденцията да се строят с предимство целодневни детски градини, в които да се приемат 300000 деца, или 54,1 % от всички деца.
Временните детски градини се предвижда да бъдат преустроени в целодневни
детски заведения, за да могат да бъдат обхванати повече деца от постоянните
предучилищни учреждения. Тези мерки са взети във връзка с началото на преминаването към новата структура на образователната система през учебната
1981–1982 г., когато се поставя и началото на обучението на 6-годишните деца
в училище. По този начин се цели да се осигурят възможности да бъдат приети
в предучилищните възпитателни заведения всички деца преди постъпването
им в училище [2].
За съжаление изпълнението на плана за строителство на детски градини до 30 август 1980 г. сериозно изостава. Вместо предвидените 2380 места са
въведени в експлоатация едва 1203 места. Това налага МНП да вземе мерки за
преодоляване на изоставането в строителството на детски и училищни сгради. То провежда редица срещи с МССМ, ОНС и СНС, на които са изготвени
пускови графици. Образователното министерство съвместно с Комитета за
държавен и народен контрол проверява строителството на детски градини и
училища в 10 окръга [6:47]. Въпреки взетите мерки и през 1980 г. остават неусвоени средства.
В страната по това време има общо 6185 предучилищни възпитателни
заведения, от тях постоянните детски заведения са 5641, а сезонните детски
градини са 544. В постоянните детски заведения се отглеждат 403851 деца, а в
сезонните – 16953. Общо във всички предучилищни заведения са настанени
420804 деца [5:348].
В проекто-плана за следващите години се предвижда освен целодневни
детски градини да се създават и обединени детски заведения. В целодневните
детски градини се планира да бъдат създадени 4775 места. Разпределението им
по окръзи е представено в таблица 1 [7:38].
От прегледа на данните става ясно, че най-много места се планират да се
създадат в целодневните детски градини в Русенски окръг – 1050, в Пловдивски – 800 и във Великотърновски и Кюстендилски окръзи – по 600. Единствено
в Сливенски и Смолянски окръзи не се предвижда създаването на нови места.
Независимо че се откриват нови детски градини, обхватът на децата намалява, тъй като от началото на учебната 1981–1982 година започва приемът в
първи клас на 6-годишни ученици. Освен това е намалял броят на временните
и летните детски градини [1:45].
През 1985 г. в страната функционират 5054 предучилищни възпитателни
заведения, в които са обхванати 360359 деца, от тях 311081 са приети в целодневните детски градини и обединените детски заведения. Останалите 45890
деца посещават полудневни детски заведения. За всички деца се грижат 28812
педагогически кадри [4:6]. От тези данни се вижда, че около 86 % от децата
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посещават целодневни предучилищни възпитателни заведения, а около 14 % –
полудневни детски градини, които функционират към училищата.
Таблица 1: Разкриване и разпределение на нови места
в детските градини по окръзи
ОКРЪЗИ
Благоевградски
Бургарски
Варненски
Великотърновски
Видински
Врачански
Габровски
Кърджалийски
Кюстендилски
Ловешки
Михайловградски
Пазарджишки
Пернишки
Плевенски
Пловдивски
Разградски
Русенски
Силистренски
Сливенски
Смолянски
Софийски
Старозагорски
Толбухински
Търговишки
Хасковски
Шуменски
Ямболски
Всичко

100
150
200
450
100
250
250
500
250
850
450
300
200
150
275
300
4775

1981 год.

150
500
200
450
150
200
150
200
150
250
200
150
150
300
200
150
250
300
325
150
4575

1982 год.

През 1989 година в страната има 4562 детски заведения, от които 4543
постоянни и само 19 сезонни. Целодневните детски градини са 3628, а полудневните – 915. Във всички детски градини са обхванати 317559 деца, за които
се грижат 28312 детски учителки [5:346].

248 Снежана Въчева

Броят на предучилищните възпитателни заведения от началото на изследвания период до учебната1989–1990 г. е намалял с 1623, тъй като са закрити сезонните детски градини, в които броят на групите е малък. Същото
важи и за полудневните детски градини. През това време тенденцията е да се
създават целодневни детски градини и обединени детски заведения, които се
посещават от голям брой деца. През 1989–1990г. в предучилищните заведения
са приети по-малко 103245 деца в сравнение с 1980г. Това се дължи на миграционните процеси в Турция и на постъпването в училище на 6-годишните
деца.
След смяната на имената на българските турци през 80-те години на 20
век Министерството на културата, науката и просветата съвместно с държавните, стопанските и обществените органи и организации полагат усилия за
развитието на предучилищното възпитание и подобряване на възпитателнообразователната работа с децата в районите с компактно население с възстановени имена. В резултат на взетите мерки се разширява мрежата от предучилищни заведения и се увеличава обхватът на децата в целодневните детски
градини. През учебната 1988–1989 г. в Толбухински окръг той достига 86,2 %, в
Разградски – 85,2 %, в Търговищки – 84,3 %, в Силистренски – 81,5 %. 		
Обхватът на децата от тези региони от целодневните детски градини е
значително по-нисък. При достигнат обхват за страната 73,1 % в целодневните
детски градини в Кърджалийски окръг той е 59 %, в Ямболски – 64,9 %, в Бургаски – 65 %. Според просветното министерство причините за това са следните: недостиг на целодневни детски градини, високи такси, консерватизма и съпротивата на семействата, нeдостатъчна идейно-политическа и агитационноразяснителна дейност с тях, транспортиране на децата от едно населено място
в друго, сезонна заетост на родителите, сложни демографски условия и др.
Особени усилия се полагат за обхващането от предучилищните възпитателни заведения на 5–6 годишните деца. Положителна роля в това отношение
изигравава 15-то постановление на Министерски съвет, в което е регламентирано освобождаването от такса на подлежащите на училищно обучение, както
и създаването на полудневни детски градини. За да се създадат условия да се
подготвят децата за училище се откриват в регионите с компактно турско население полудневни детски градини. В община Кърджали са открити 98 полудневни групи, в Крумовград – 45 групи, в Руен – 30 групи [8:67–69].
През 80-те години се подобрява материалната база и се усъвършенства
учебно-възпитателната работа в предучилищните възпитателни заведения.
С разширяването на мрежата от постоянни детски градини в страната се постигат по-добри резултати от възпитанието и обучението на децата. Това се
дължи и на развитието на теорията на предучилищното възпитание и програмната документация, издавана от Министерството на народната просвета.
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Учени, които проучват различни проблеми на предучилищното възпитание са
Е. Петрова, Г. Пирьов, Сн. Македонска, Ст. Алексиева, Ц. Шейтанова, Н. Витанова и др. През 80-те години на ХХ век продължават да се разработват научните основи на педагогическия процес в детските градини. Разстространява се
нова педагогическа литература по проблемите на възпитанието и развитието
на децата в процеса на дейностите.
В началото на проучвания период се създава нова Програма за възпитателната работа в детската градина [3]. В нея са използвани постиженията
през последните години в областта на възрастовата психология, физиологията, психолингвистиката и педагогическите науки. Заедно с програмата са издадени и книги за учителя за отделните възрастови групи в детската градина.
Преди да бъде утвърдена новата програмно-методическа документация за
детската градина от Министерството на народната просвета, новата програма
в продължение на една година се експериментира в 360 базови детски градини. Министерството на народната просвета приема План-програма за квалификация на предучилищните педагогически кадри за внедряване на Новата
програма за възпитателната работа в детската градина. За да се създадат условия за успешното £ внедряване, МНП разработва Указание за организиране
на възпитателната работа през 1984–1985 г. , а през лятото на 1984 г. провежда
съвещание в гр. Смолян с всички инспектори по предучилищно възпитание.
От изложеното става ясно, че е осъществена богата и разностранна дейност
преди Министерството на народното просвета да одобри новата програмнометодическа документация. През учебната 1984–1985 г. новата програма за
възпитателната работа започва да се внедрява във всички детски заведения в
страната. В резултат на това се повишава качеството на педагогическия процес
в предучилищните възпитателни заведения.
След насилствената смяна на имената на българските турци правителството полага усилия за подобряване на възпитателно-образователната работа
в предучилищните възпитателни заведения в районите с компактно население
с преименувани имена. За да се подобри качеството на обучението в детските
градини, в които преобладават деца-билингви, Министерството на културата,
науката и просветата разработва „Методически насоки за овладяване на родния език в детската градина“ и „Методически насоки за възпитателната работа
в смесена група“ [8:67]. Необходимостта от тези учебни помагала е изключително голяма и тяхното издаване е навременно.
През 1985 година в Мадрид на заседание на съвета на Световната организация за предучилищно възпитание (ОМЕП) България става неин пълноценен член. По-късно у нас се провежда Международен научен форум на тема:
„Възпитаване на децата от предучилищна възраст в дух на международно разбирателство, сътрудничество и мир“. Той се организира като част от инициативите на ОМЕП, посветени на Международната година на мира. Във форума
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участват представители на ОМЕП и ЮНЕСКО, както и изтъкнати учени от
Великобритания, Норвегия, Ирландия, Полша, Унгария, САЩ, Швеция и др.
Те посещават предучилищни възпитателни заведения, в които наблюдават педагогическа практика, музикални програми и изложби на детско творчество.
Участниците във форума от чужбина дават положителна оценка на българското предучилищно възпитание [4:8].
Въпреки постигнатите успехи, в педагогическата практика се допускат редица пропуски. Поставя се акцент върху организираните форми на обучение –
занятията, а не върху играта. Не се осъществяват груповите и индивидуалните
форми в процеса на обучението и възпитанието. Освен това не се използват
достатъчни средства за изменяне положението на детето и превръщането му
в субект на педагогическо взаимодействие. Независимо от допуснатите слабости темпът на развитие на предучилищното възпитание през 80-те години
на 20 век е изключително висок. През този период се осъществява възход на
предучилищното възпитание.
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ABSTRACT: The article sets out the advantages of project training for mastery of knowledge
and the formation of communication and organization skills. Proposed is a project, which aims to
ensure the achievement of a civic education standards associated with the formation of civic identity
among students.
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Константин Преславски“ по проект № РД–05–295/15.03.2012 г.

Съвременното гражданско образование може да се определи като съвместна дейност на учители и ученици, която е насочена към създаване на
условия за усвояване на знания и формиране на умения за придобиване на
социален опит. Подготовката на младите хора за живота започва още в училище, защото то е „техният модел за общество“. В Конвенцията за правата на
детето се посочва, че „образованието трябва да подготвя детето за активен
живот в свободното общество, да поощрява уважението към неговите родители, към културната му идентичност, език и ценности и към културния произход и ценностите на другите“. За да се развие социалната чувствителност, да
се усвояват роли, да се упражняват умения, да се наложи взаимодействието
и сътрудничеството в междуличностните взаимоотношения е необходимо да
бъде дадена възможност на учениците за непосредствен контакт със социалната действителност. Добри резултати в тази насока могат да се постигнат чрез
проектноорганизирано обучение [6:215].
За пръв теоретик на „метода на проектите“ се сочи Джон Дюи, който обосновава необходимостта от използването му в обучението като залага на иде-
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ята за „учене чрез действие“. В съвременното си развитие идеята за обучение
чрез проекти придобива нов смисъл и съдържание. Проектите се разработват
чрез „действено обучение, в чиято основа стоят самостоятелното планиране
на работата, практическото осъществяване на задачата, поемането на отговорност от страна на учениците [5:316]. Проектът се възприема като тема за
проучване, която позволява да се осъществи връзката между теорията и практиката. На учениците се възлагат теми за разработване, които са свързани с
учебното съдържание и отговарят на поставените в обучението цели [4:212].
По този начин:
1. „Учебното съдържание се насища лавинообразно с факти, закономерности и зависимости между обектите, процесите и явленията и обемът му непрекъснато нараства.
2. В учебните програми е заложено междупредметното единство, което
трябва да се има предвид в общата система на преподаване. То предполага съгласуване на теми от съдържанието на различни учебни предмети, за да се постигне осмисленост на връзките, въз основа на които се изграждат цялостните
представи за заобикалящия ни свят.
3. Потребността от формиране на надпредметни умения намира отражение в образователните стандарти, където се включват все повече компетентности, общовалидни за различните учебни предмети като проучване и събиране на информация по тема, работа с информационни източници, изследователска работа и работа по проекти, умения за работа в екип, организационни
умения и др.
4. Образованието трябва да отговаря на потребностите на реалната
действителност по отношение на трудови взаимоотношениия, организация и
реализация на продуктивната човешка дейност“ [6:216].
При определяне на характерните белези на проектното обучение се утвърждават съществени сходни моменти.
„Първа стъпка – един проект започва с подбора и предоставянето на една
тема, която съдържа някакъв проблем. Основни характерни черти на един
проект са: връзката с жизнени ситуации, ориентиране на интересите на учители и ученици, но преди всичко обществената и практическа значимост на
задачата.
Втора стъпка по проекта представлява съвместното съставяне и осъществяване на един план, свързан с решаването на поставения проблем. Тук
от значение са следните моменти:
– решаващо е целенасоченото планиране на проекта, тъй като то представлява вътрешния „мотор“ на хода на проекта;
– учениците трябва сами да организират своята дейност, като поемат отговорност за действията си;
– учителят изпълнява роля на съветник, помощник, координатор, който
държи в свои ръце ръководството на проекта.
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Трета стъпка – насочена е към действено решаване на проблема. Характеристиките на този етап са: проявата на голяма доза съзнание от страна на
учениците, включването на различни форми на работа, използване на разнообразни материали за действие. На този етап „социалното учене“ се осъществява чрез работа в групи, чрез многообразни възможности за комуникация, чрез
решаването на конфликти и др.
Четвъртата стъпка се състои в изпробването на модела по разработения
проблем и неговото решение в действителността. По време на последния етап
от работата по проекта се проявява необходимостта резултатите от проекта да
бъдат преценени критично, като се съотнесат спрямо действителността. Обучението по проекти до голяма степен е ориентирано към крайния продукт“
[4:213].
Проектът изисква от учениците използване както на наличните теоретични знания, така и на практически действия. Търси се решение на реален
проблем, взаимстван от живота, а това дава възможност на учениците да придобият социален опит.
Необходимостта от използването на проектното обучение и значимостта
му се определят и от непрекъснато нарастващите обществени промени. Нараства необходимостта още от ранна училищна възраст да се създаде възможност за коопериране и да се предостави терен за упражняване на съвместна
работа. Кооперирането изисква прогностично мислене, изисква умение за
планиране и за вземане на решения. Тези комплексни умения се формират постепенно, а проектите предлагат подходящо поле за упражняване в това отношение [4:216].
В съвременния глобализиращ се свят от съществено значение е съхраняването на националната идентичност на българина. Всеки опит да се дефинира националната идентичност обаче се сблъсква с нейната многоаспектност и
многопластовост. Националната идентичност се определя от характерните
черти на една нация, която живее на една територия, ползва един език, има
общи традиции и обичаи. Маркери на националната идентичност са: произход, език, религия, културни традиции и други параметри. Антъни Смит в
книгата си „Национална идентичност“ поставя реторичния въпрос: „Къде, в
края на краищата, се крият основанията за съществуването на всяка нация
(ако я разграничим от държавата), ако не в култивирането на нейната уникална (или възприемана като уникална) културна ценност?“ [8].
Националната идентичност, както и националното самосъзнание са феномени на модерността, на конструираща се или вече конструирана национална държава. С други думи националната идентичност е гражданска идентичност, специфична форма на идентификация на индивидите в качеството
им на граждани с политическо съзнание за принадлежност [1].
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България е нация, в която националната/гражданската идентичност се
определя на базата на идеята за общ произход и език [3]. Имайки предвид възрастовите и познавателните способности на малките ученици най-подходящо
е формирането на гражданска идентичност да започне от ранна възраст чрез
близки и познати за тях теми, свързани с празниците, традициите и обичаите,
характерни за България, или с личностите, които прославят и дават положителен облик на страната ни.
Настоящият идеен проект е свързан с обезпечаването на стандартите от
държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание по гражданско образование (ГО) и човекът и обществото (ЧО), а именно: „определя
своята гражданска идентичност като описва и дава примери за значими национални културни достижения“ (ГО) и „дава примери за значими културни
постижения на българския народ“ (ЧО) [2], заложени в ядрата за учебно съдържание „Аз съм гражданин на моята държава“ (ГО) и „Национално и културно наследство“ (в ЧО) на ДОИ за учебно съдържание в КОО „Обществени
науки и гражданско образование“. Обучението по околен свят (втори клас) и
човекът и обществото (трети и четвърти клас) дава изключителни възможности за полагане началото на формиране гражданската идентичност на личността. То има важно значение за подготовката на младия българин, за неговата ориентация, адаптация и реализация в съвременното демократично общество, за да развива уменията си за активно гражданско участие в социалния
живот в условията на културно мнообразие и глобализация. С представянето
на ежедневието, културата, политиката като резултат от активната творческа
роля на човека, обучението развива и разбирането за индивидуалната активност като основна гражданска ценност на съвременната епоха. Тази функция
на обучението е в хармония с обществените очаквания и с необходимостта от
ефективно участие на младите хора в България като граждани в съвременното
демократично общество.
На тази основа предложеният проект „Посланици на България“ има за
цел развиване на национално самосъзнание и идентичност чрез запознаване
с живота и дейността на българи, придобили известност в страната и света в
определена професионална област.
Задачите на проекта са:
1. Издирване, проучване и систематизиране на информация за известни
българи от новата българска история от родния край в областта на спорта,
културата и политиката.
2. Проучване и обобщаване на постиженията на българи в областта на
науката, културата и спорта, с които страната ни е известна.
3. Издирване на информация за по-малко известни българи със световен
принос в обществения живот.
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4. Представяне чрез постери, табла и презентационни материали приноса на българите за известността на страната по света.
5. Междупредметни връзки: български език и литература, музика, изобразително изкуство,
Очакваните резултати от проектноорганизираното обучение:
По отношение на знанията: Да се разшири обхвата на знанията за известните българи от новата ни история и техните постижения в областта на
културата, науката и спорта.
По отношение на уменията: Да намират, подбират, обобщават и систематизират информация от различни източници по дадената тема.
Отношения: Възпитаване на толерантност и търпимост, взаимопомощ,
възприемане на съучениците като равностойни партньори, възпитаване на
национална гордост и самочувствие и осъзнаване на себе си като значима част
от световния обществен живот при съзнаване значимостта на националната
идентичност.
В съдържателен план за реализирането на поставените в проекта задачи темите, застъпени в проекта са свързани с постижения на българите в областта на науката, културата и спорта. Чрез този проект учениците получават
знания за личностите с неоспорима важност за нашата култура и национално
самосъзнание, допринесли за прославянето на страната ни и формират компетентности, свързани със събиране, обработване, систематизиране на информация от различни източници, работа в екип и толерантно отношение към
останалите членове на екипа.
Работата по проекта започва още във втори клас като се използват темите, свързани с родния край и трудът на хората в моя роден край и продължава
в трети и четвърти клас като подпомага теми от учебното съдържание по човекът и обществото, свързани с изучаване на известни личности от страната
в областта на културата и спорта, както и запознаване с техните постижения.
Във втори клас по учебна програма учениците задълбочават знанията
си за професиите на хората. Темите, които запознават учениците с труда на
хората са включени във всички одобрени от МОН учебници по околен свят.
На тази основа започва проектната работа, като допълва техните знания за
професиите и дава възможност за проучвателна дейност, свързана с намиране
на информация за популярни личности от родния край, техните професии и
постижения. На учениците се поставя задача да разговарят с родители, роднини, близки, за да съберат данни и снимков материал за такива личности.
В резултат на работата си, учениците обобщават събраната информацията и
подготвят албум, в който поставят снимки на известни личности от родния
край, кратка информация за тях и постиженията им. С помощта на учителя се
изготвя мултимедийна презентация, за да се представят известните българи
от родния край. Подчертава се, че независимо от коя етническа общност са те,
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всички български граждани трябва да се гордеят с техните постижения. Това
допринася за формиране на гражданска идентичност на учениците.
В трети клас работата по проекта продължава в рамките на два месеца
преди изучаването на конкретните теми от учебното съдържание, свързани
с известните личности. Знанията на учениците за тях се разширяват и обогатяват като се акцентира на известните личности от България, които са допринесли за развитието на науката, културата и спорта и за популяризирането на
страната ни. Учениците работят по групи като събират, обработват, обобщават информацията, след което представят популярните личности в съответната област и техните постижения. Обръща се внимание, че те са родени, учили
или работили в България и независимо от своя етнически произход, всички те
прославят страната ни и допринасят за изграждане на положителния £ облик
по света.
Учениците изготвят табла/постери за известните личности в различните
области – изкуства, наука, спорт, имащи важна роля за развитието на съответната област, в която работят и прославящи България. Поставят се техни
снимки, дава се кратка информация за тях и се посочват постиженията им в
съответната област. За целта се използва информация от вестници, списания,
енциклопедии, книги, описващи живота, дейността и постиженията на ярки
български личности от новата история, интернет-сайтове, посочени от учителя или издирени от учениците. В хода на работа си те се учат да работят заедно,
да дискутират, да уважават мнението на другите, да решават възникнали конфликти и да достигат до общо решение. Провежда се (по възможност) срещаразговор с известна в страната ни личност, която работи/живее в съответното
населено място, а това от своя страна повишава познавателната активност и
мотивацията на учениците за работа по проекта.
В четвърти клас се систематизират и обобщават знанията за обществото
и културата ни. Обръща се внимание на факта, че българските творци вече
могат да участват свободно в различни форуми и събития, което допринася
за популяризирането на българската култура както в Европа, така и по света.
Знанията за известните българи се допълват като се представя информация и
за по-малко известни българи в нашата страна, но със значими постижения в
различни области.
В резултат на работата по темата учениците подготвят презентация, чрез
която представят значимите постижения на българи по света. Организира се
вечер „Нашите посланици пред света“, на която те презентират пред своите
съученици и родители изготвените по време на проекта материали и се провежда викторина по темата.
По този начин чрез работата по проекта се обогатяват знанията на подрастващите за известните личности, които имат голяма роля за развитието на
българската култура, спорт, наука, повишава се чувството им на гордост, че са
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българи и желанието им да извършат и те нещо значимо за своята родина. Така
започва формирането на национална (гражданска) идентичност у учениците.
Въпреки че измеренията на чувството за национална идентичност са
твърде разнопосочни – едни го разбират и изразяват най-вече като ентусиазирана подкрепа за националния ни отбор по футбол например, други го
свързват с гордостта от произведенията на Вазов, при всички положения, има
немалко неща, с които ние, българите можем да се гордеем и показваме на останалия свят [8]. За да може ученикът да осъзнае това, не е достатъчна работата само в рамките на учебните часове. Необходимо е в учебния процес да
се използват по-често възможностите на проектното обучение, чрез което се
повишава мотивацията, стимулира се творчеството, задълбочават се знанията
на учениците и се развиват комуникативните и организационните им умения.
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НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА С
УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Снежана Х. Николова

SOME CHARACTERISTICS IN THE DEVELOPMENT OF
MENTALLY RETARDED CHILDREN IN PRESCHOOL
Snezhana H. Nikolova

ABSTRACT: Often in the literature concerning periodization of child development, preschool
age is defined as a period of intensive development – physical, emotional, cognitive. For decades, it is
known that if the child does not speak and/or passages in the first 5–6 months of the second year for
this purpose it would need much more time and more effort. In most cases the reason for this may
be the presence of mental retardation.
KEYWORDS: mental retardation, child in preschool, stages in child development, development criteria
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–289/15.03.2012 г.

Често в научната литература, засягаща периодизацията на детското развитие, предучилищната възраст се дефинира като период на интензивно развитие – физическо, емоционално, когнитивно. Всеизвестно е, че ако детето не
проговори и/или не проходи през първите 5–6 месеца на втората година, то
за целта ще са му необходими много по-дълго време и много повече усилия.
В повечето случаи причина за това може да бъде наличието на умствена изостаналост.
Обособявайки етапите в развитието на детето, психолози и медици определят критерии и показатели за развитие по отношение на: социална сфера;
емоционална сфера; моторика (към която се включват обща и фина моторика); сензорика; реч; когниция. Ако към края на всеки етап детето демонстрира
конкретно описани симптоми, е възможно и вероятно изоставане в развитието за съответната възраст.
Ранната яслена възраст (1–3 години от живота) се разглежда като един от
най-сензитивните периоди за формирането на психическите процеси. Това е
времето, през което малкото дете започва да се придвижва самостоятелно и
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особено бурно се формира предметната му дейност. Едновременно с това се
развива пасивната и активната самостоятелна реч. Ще се спрем накратко на
уменията, които детето трябва да е придобило в края на всяка година от този
период и съответно – на особеностите на умствено изостаналото дете.
През втората си година детето може да се заиграва само, предпочита да
е в обкръжението на деца, демонстрира независимост и успешно имитира
поведението на другите – по-големи деца и възрастни. Развиват се умения за
отделяне на предмети по форма и цвят, за назоваване на обекти по картини.
Детето произнася поредица от изолирани думи, а в края на втората година
вече използва прости фрази и изречения, като повтаря чути думи и изпълнява
прости инструкции. То е мобилно – може да ходи, да тича, да стои на пръсти,
да рита, да се катери, да се качва и слиза по стълби. Развитие отбелязва и фината моторика – детето подрежда кубчета едно върху друго, може да драска и
определено използва едната си ръка преимуществено.
За изоставане свидетелстват следните признаци:
 детето не може да ходи все още дори и след година и половина или не
ходи стабилно, като прави това само на пръсти;
 служи си с по-малко от 10–15 думи;
 не познава определящите функции на редица често използвани в бита
предмети като например прибори за хранене, гребен, телефон и др.
 не е в състояние да изпълнява дори прости инструкции и не може да
имитира действия или думи;
 налице е загуба на умения, които до този момент детето е усвоило.
Фактор с определящо значение за развитието в норма е появата и развитието на речевата функция. Децата с умствената изостаналост значително покъсно произнасят първите си думи – обикновено около третата или четвъртата година. Предпоставките за речево развитие не се появяват. Не се забелязва
потребност от общуване (нито с деца, нито с възрастни), нито опити за реч по
подражание. Действията са неадекватни, нецеленасочени.
През третата година детето в норма обича да имитира възрастните и децата от обкръжението си; склонно е да прояви предпочитание и привързаност. С желание участва в игри и се съобразява с правилата им. Добре знае
кое е негово и кое не. Тригодишното дете може да изразява своите чувства и
свободно демонстрира широк диапазон от емоции и настроения.
В когнитивно отношение се справя с много повече „провокации“ – може
да отделя предмети по форма и цвят; да подрежда пъзели от няколко части; да
си играе с играчки, хора и животни. Детето все повече разбира обясненията на
възрастните, усвоява и произнася много нови думи както в единствено, така и
в множествено число. В състояние е да се съобразява и да изпълнява няколко
последователни инструкции; може да разпознае и назове различни обекти по
картина. Езиковото развитие предполага разбиране на смисъла на предлози
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като: „на“, „в“, „зад“ и пр., както и употребата на изречения с три-четири думи.
Детето вече използва някои местоимения и спокойно може да каже името,
пола и възрастта си.
Укрепва общата и фината моторика. Усвоени са действия като катерене,
навеждане, ритане, скачане, тичане, каране на велосипед с три колела. Детето
може правилно да държи молив и тебешир, придобива умения за рисуване
на кръг и линии в различни посоки. То вече умее да разгръща страниците на
книга, списание или вестник; да отвива и завива капачки, болтчета и винтчета.
В края на третата година за изоставане може да се говори, ако:
 детето не умее да общува с кратки фрази и не разбира прости инструкции;
 не проявява интерес към играчки и към деца на неговата възраст и
трудно се отделя от майка си;
 моторно нестабилно е, т. е. изпитва трудности при качване и слизане
по стъпала; не умее да манипулира с дребни предмети;
 речта е неясна;
 забелязва се загуба на умения, които вече са били придобити.
Характеристиката на дете с умствена изостаналост на тази възраст, освен
изброените по-горе симптоми, се допълва от следните факти: то „не обръща
внимание на предметите от заобикалящата го действителност. Дори ярко оцветени играчки не могат да привлекат интереса му. То не се заглежда в тях, за
него нямат значение свойствата и предназначението им, най-малко – названията им. Обикновено се развиват манипулациите, а не предметните действия.
Не се появява потребност от общуване с възрастните, нито стремеж за реч по
подражание. Няма желание за игра и рисуване – действията са неадекватни,
нецеленасочени“ [2:588].
Четиригодишното дете притежава богат набор от социални умения. Играе и общува с родителите си, с другите деца, особено изобретателно и вариативно е в игрите с въображаеми ситуации; влиза в конфликти и намира
съответните решения, демонстрира независимост. То има самосъзнание за
собствена личност, но все още не различава фантазията от действителността.
В познавателен план се отбелязва интензивно развитие. Различават се основните цветове, детето познава някои числа и се опитва да брои, изпълнява последователни инструкции, различава еднакви и различни предмети. Формира
се усещането за време и детето е в състояние да говори не само за неща, които
се случват в момента, но и за минали и бъдещи събития. Изреченията вече се
оформят граматически и се състоят от пет-шест думи.
В двигателно отношение детето е много по-стабилно. Умее да рита, хвърля и хваща топка, без затруднение стои на един крак и се движи бързо като
променя посоката. Освен да държи молив (което детето умее още от тригодишна възраст) то може да прерисува някои геометрични фигури като кръг,
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квадрат, правоъгълник, успешно се справя и с рисуване на човешка фигура в
най-общ план. Умее да си служи и с ножица.
Ако детето демонстрира някои от следните симптоми, то може да е налице изоставане в развитието на тази възраст:
 в общата моторика – не умее да подскача и да хвърля топка; не може да
кара колело на три колела;
 по отношение на фината моторика – не умее да хваща тебешир или
молив в ръка; не може да прерисува фигури и се затруднява дори да драска; не
умее да сглоби конструктор от три-четири части;
 в емоционален план – разговаря единствено с родителите си и плаче
когато не са покрай него; не обръща внимание на другите деца и няма желание
да участва в различни игри. Не са изградени умения за обличане, събличане,
ползване на тоалетна. Обикновено когато е ядосано се търкаля по земята.
 по отношение на речевата функция – служи си единствено с прости
думи и изречения (с не повече от три думи), не умее да използва правилно
личните местоимения;
 демонстрира се загуба на придобити вече умения.
За детето с умствена изостаналост четиригодишната възраст се свързва
с началото на развитието на сетивните му възприятия. Налице е известен интерес, който то проявява към различни играчки и предмети от бита. Детето
се запознава с основните им свойства и отношения. Наред с това обаче то не
може да се ориентира в заобикалящата го обстановка, да използва „предишен
опит“, чрез който успешно да оцени свойствата и отношенията между предметите. Липсва същинска предметна дейност. Формирани са единствено неспецифични манипулации. Причина за това е, че все още интересът към играчките и действителността е твърде краткотраен и е предизвикан преди всичко
от външни белези като цвят и форма. Наред с неспецифичните манипулации,
преобладават неадекватните предметни действия.
Във връзка с недоразвитите зрително-двигателни координации и затруднената обща и фина моторика, елементите на изобразителната дейност са
твърде примитивни. Сходно е състоянието на трудовите и битовите умения
– умствено изостаналото дете не умее да се облича, съблича и храни само.
Там където е налице някаква реч, тя е изпъстрена с фонетични и граматически грешки. Все още е съхранено ситуативното значение на думите. Затова е
необходимо словесните инструкции към детето да са съпроводени с образец и
демонстрация от страна на възрастните.
В емоционален и личностен план също се забелязват съществени различия в сравнение с децата в норма. Детето с умствена изостаналост се сблъсква
непрекъснато със затруднения и неуспехи във всяко действие. Поради това
у него се формира негативна реакция към забележките на възрастните. Перманентните преживявания, свързани с неуспех, водят до появата на такива
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личностни черти като пасивност, срамежливост, изолираност. Понякога се демонстрира агресивност като компенсаторна реакция.
Петгодишното дете в норма демонстрира все по-голяма независимост в
социален аспект. Търси и иска да има приятели, да играе, пее и танцува с тях,
да се преобразява в различни роли. Много по-зряло е и в емоционално отношение. Вече успешно разграничава фантазиите от реалността, осъзнава пола
си. Не винаги желае да е сред други деца или възрастни, понякога се усамотява,
друг път търси компания.
В резултат от постъпването му в детската градина и цялостния учебновъзпитателен процес, у детето в норма значителен напредък бележи познавателното му развитие. То е ориентирано във времето; без затруднение брои
най-малко до десет; познава основните цветове; формирани са познания за
групи понятия като дрехи, храни, парични знаци, технически устройства и др.
Значителен ръст има езиковото му развитие. Петгодишното дете е в състояние да употребява изречения с поне пет думи; умее да разказва дълги истории, да описва случки от живота си; ориентира се и си служи не само със
сегашно и минало време, но и с бъдеще време. Запомнило е трите си имена и
адреса, на който живее.
На пет години детето има добре развита обща моторика. Освен действия
като скачане, стоене на един крак за около 10 секунди, катерене и бягане, то
умее да скача на въже. Определен напредък има също фината моторика. Детето не се затруднява при изпълнение на учебни задачи като прерисуване на
геометрични фигури, рисуване на човешко тяло и дори преписване на някои
букви от азбуката. С лекота използва прибори при хранене – вилица и лъжица,
а под наблюдение и нож; умее самостоятелно да облича и съблича дрехите си;
изградени са основните му хигиенни навици.
Възможно е петгодишното дете да изостава в развитието си при:
 агресия или напротив – проявена плахост към околните;
 повишена зависимост от родителите;
 липса на интерес към игри с други деца; неумение за имитация и липса
на фантазия по време на игра; отбягване на децата и възрастните;
 затруднена концентрация върху определена дейност за повече от пет
минути и разсейване дори от малък страничен дразнител;
 бедност на емоциите, прекалена пасивност и склонност към изолация
и тъжно настроение;
 трудности в общата и фината моторика – детето не умее да се облича
и съблича самостоятелно, да мие лицето, ръцете и зъбите си; да се храни само;
да построи кула от няколко части; да държи правилно молив, тебешир или
пастел;
 сериозни нарушения в речевото и когнитивното развитие. Детето не
може да каже имената си, не може или отказва да отговаря на въпроси, не раз-
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бира и не изпълнява инструкции от две или повече части, в които присъства
предлог, като например: „Вземи чашата от масата и я подай на мама.“ То не
употребява минало време, т. е. не може да разкаже за това, какво е преживяло
през деня, не разграничава единствено от множествено число и не е в състояние да раздели реално случващото се от фантазията;
 и на тази възраст е налице сериозна загуба на усвоени преди това умения.
Картината при умствена изостаналост се допълва от редица специфики,
зависещи както от характеристиките на нарушението, така и от семейната среда и възпитание. „Под влияние на изискванията на околните у тях (у умствено
изостаналите деца – бел. моя) в предучилищна възраст започва формирането на навици за самообслужване, правилно поведение на обществени места“
[1:37]. Според Катаева и Стребелева каква ще бъде тяхната реакция спрямо
утвърдените норми на поведение зависи от условията на възпитание. Прекаленото обгрижване ги превръща в деспоти и егоисти.
Шестгодишната възраст все повече се свързва не само с предучилищната
група в детската градина, но и с постъпването в училище – в първи клас. В
условията на детската градина, по време на различни дейности, малкото дете
започва да усвоява знания, умения и навици. Играта, като водеща форма на
дейност, постепенно отстъпва място на ученето. Животът на детето се променя кардинално когато то тръгне на училище. Промяната в начина му на живот
изисква определено ниво на физическа и психологическа готовност.
Умствено изостаналото дете на тази възраст е твърде специфично в своето развитие. „Бедността на нагледните и слуховите представи, крайно ограниченият игрови опит, малкото познанства с предметните действия, а най-главното – лошото развитие на речта лишават детето от онази необходима база,
върху основата на която трябва да се развива мисленето“ [3:135].
Вниманието е нарушено, работоспособността е малка, не са формирани
умения за работа по словесна инструкция. Преобладава конкретната предметна съотнесеност на думите, като много от тях така и не се доразвиват в
понятия. Експериментално е доказано, че темпът на развитие на зрителните
възприятия при умствено изостаналото дете е забавен. Това се отразява върху
способността му за ориентиране в нова ситуация, ново място, нова задача и
т. н. Детето не умее да различава и разпознава сходни предмети. Още повече,
че липсва стремеж за разглеждане на всички детайли. Към края на предучилищния период няма изградена точна представа за предметите от околната
действителност, не винаги може да се отдели даден предмет от другите предмети, не се различават свойствата на предметите (цвят, форма, големина), все
още няма ориентация в пространството. Мисленето се формира в условията на непълноценно чувствено познание, речево недоразвитие и ограничена
практическа дейност. Поради нарушенията на познавателната дейност, при
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умствено изостаналото дете много трудно се формират елементарни математически представи. В предучилищна възраст не могат да се осмислят количествените и качествените отношения между предметите.
Изводът, който се налага е неоспорим – необходимо е възможно най-ранно начало на корекционна дейност, за да може детето с умствена изостаналост
да разкрие в оптимална степен своя потенциал за развитие.
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Тази статия е посветена на анализа на задачите на преподаването по философска антропология, на минали и съвременни мисли и идеи за систематизиране на знанията за човека и на антропологическия възход във философията на ХХ век. В нея са отбелязани школи, представители и тенденции в развитието на антропологическите идеи във философската история, които налагат
идеята за неповторимата същност и самоценност на човека. Задачата е да се
покажат теоретико–методологическите принципи при формулирането, разработването и анализа на основните тези на съдържанието на философията за
изследване целостта на човека.
Антропологизмът като самостоятелно учение за човека е дълъг и продължителен процес във философската история.
Философката антропология е:
– Философска дисциплина, която се занимава с проблемите на човека.
Като такава тя активно се утвърждава в продължение на последната четвърт
на ХХ век, чрез извеждане на собствената си проблематика от общо-философския дискурс, в който тя първоначално е фрагмент от цялостната философска система. Спецификата на собствения „обект“ и „тематика“ и тяхното
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разглеждане в различните периоди – човекът във философската рефлексия,
учението за „човека, неговата същност и природа“, неговата екзистенция и самоутвърждаване, неговото отношение към природата, обществото и хората,
както и към самия себе си, неговият произход, социалните и метафизически
основания за неговото съществуване излизат на преден план във философските школи и направления.
– Съвкупността от антропологическите концепции, възникнали в докласическата и посткласическата философия в резултат от т. нар. антропологически преврат, където като предмет на философката рефлексия изпъква не
битието само по себе си, а разкриването и разясняването смисъла на човешкото битие. Първоначално формулировките на „антропологическите принципи“ могат да се открият в Ренесансовия хуманизъм, в Немския романтизъм,
френското Просвещение, както и в „Антропология от прагматично гледище“
(1798 г. ) на Имануел Кант (от гледната точка, на който човек сам за себе си е
последна цел).
Антропологическият принцип провъзгласява човека като изходен пункт
и крайна цел на философията. Във втората половина на ХХ век в посочения
принцип е допълнен и „антропния принцип“ на съвременната космология,
който посочва зависимостта на съществуването на човека от физическите
измерения на Вселената. Философската антропология като течение в съвременната философия включва – персоналистическата, феноменологическата,
екзистенциалната, неопрагматическата, психоаналитическата, неотомистката
и неопротестантската, диалогическата и други концепции, като всички те са
центрирани около проблема на човека.
В собствения смисъл понятието „философка антропология“ е направление в немско-езичната философия, възникнала в края на ХIX и началото на ХХ
век като нов тип некласическо философстване. По късно са оформени като относително самостоятелни антропо-биологически, социологически, културно
логически и теологически дялове, които предлагат и реализират философската антропология като единствено възможна съвременна философия. В това си
качество тя се „противопоставя“ и на структурализма и постструктурализма,
на неомарксизма и психоаналитическия комплекс идеи, както и на „фундаменталната онтология“ на Мартин Хайдегер (1889–1966 г.).
Всеки въпрос във философската антропология е въпрос за това – Какво
е човекът? Всяко философстване е изследване на структурата на специфичния човешки опит, неговото критическо и рефлексно пояснение и обяснение.
Човешката същност е обяснима само изхождайки от самата нея. Не трябва да
се разсъждава за човека „частично“. Философската антропология е възможна
само като систематизирана философия за човека. Човекът се разглежда във
философската антропология като „особено битие“, заемащо специфично място в Космоса.
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В този ред на мисли философката антропология се изгражда като „строга теория“, насочена към същността на измерение на човешкото битие. Тя е
философски синтез и е призвана да преодолее естествено научните и хуманитарно научните – предмет, методи и знания за човека и да осмисли своето съдържание към истинното и автентичното, т. е. собствено човешкото в човека.
Целта на философката антропология е да даде цялостното, а не съвкупното и събирателно знание за човека, да даде целокупен анализ на физическото, психическото, духовното (а и божественото) начало на човека, да разкрие
тези сили и възможности, които го движат, и главно, благодарение на които
съществува човекът.
Според представители на философската антропология кризата на обществото днес е проявление и резултат от кризата на личността, която пък на
свой ред произтича от „нестабилността“ и „раздвоеността“ на човешкото битие и сложните икономически и обществени условия.
Философската антропология е едно от влиятелните направления в обществената мисъл на нашето съвремие. Светогледните тези и всички изисквания на философската антропология е човекът и само човекът. И в този смисъл тя може да се нарече антропоцентристко философско учение, тъй като в
него човекът е централна ос, около която се формират проблемите на битието
и света на човека. Антропоцентризмът не се определя само от това, че човекът
е център на философстването, но и от това, че практически за всички нейни
идеи, школи и направления той е център на света.
Във философията на Древна Гърция в разработването на проблема за човека има два периода. В първия досократически период човек се разглежда
като част от Космоса и се определя като микрокосмос, подчинен на всички негови закони. Неговият живот, съдба и действия се определят от космическите
процеси.
Вторият период е свързан с мисловността на софистите и Сократ, в който произтича коренен обрат в разбирането за същността на човека. Тук човек се оказва въведен в реалния свят като негово главно действащо лице и се
разглежда като активно и творческо същество, осъзнало своите способности,
които използва в своя живот. Тъкмо този период е известен като антропоцентристки в античната философия, защото превръща философията от средство
за познание на природата и космоса, в самопознание на човека.
Този подход води началото си още от известната фраза на античния философ – софист – Протагор (490–420г. пр.н.е.) – „Човекът е мярка на всички
неща – за съществуващите, че съществуват, а за несъществуващите, че не съществуват“.
Учението на атинския мъдрец Сократ (470–399 г. пр.н.е.) е повратен момент в историята на античната философска мисъл и пълен преход от натурфилософия към антропология. Според Цицерон на Сократ принадлежи заслу-
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гата, че „снема“ философията от Небесата на Земята, че я вселил в градовете, в
домовете, че научил хората да мислят за доброто и злото, за живота и нравите
си, и с това открива един нов, не по-малко богат космос – света на човека. Сократизмът е специфична форма на антропологическата мисъл на класическата
антична философия. Едно от изходните положения на Сократ е тезата – „Познай себе си“, която е инкрустирана в храма на Делфи, посветен на Аполон.
Да познае човек себе си, според Сократ, означава да открие в своите постъпки всеобщото, онази природа, която е еднаква за всички хора, да достигне до
това, което е норма и критерий за човешките действия.
Преходът от космология към антропология е осъществен цялостно и
пълно от Платон (427–347 г. пр.н.е.) както в неговите социално-политически
възгледи, така и в представите му за човека. В неговите съчинения „Държавата“ и „Законите“ за първи път той извежда диалектиката между общество и
индивиди. Във философията на Платон човекът е „промислен“ като носител
на духа. Платонизмът вижда в човека комбинация от две начала – душа и тяло.
Тялото е тъмница за душата, а душата е безсмъртна същност и принадлежи
към света на безтелесните богове-идеи. Макар че, същността на човека у Платон се определя от неговата душа, но и телесните признаци имат значение.
В противоречие на тези идеи Аристотел (384–322 г. пр.н.е.) разсъждава
по друг начин за проблемите на човека. Той отхвърля идеята за божествения
произход и безсмъртието на душата. Той настоява за взаимното обвързване на
душата и тялото и отрича възгледа, че душата се отделя от тялото. „Човек – казва Аристотел, е на първо на място ум“. Характеризирайки същността на човека той му дава известното определение: “Човекът е обществено (политическо)
животно“ (зоон политикон). Точно социалното отличава човека от животното. Особено внимание Аристотел обръща на деятелната същност на индивида,
която е сфера на самореализацията на личността.
Антропоцентризъм откриваме и в християнството – то представя човека
като централна идея на земния живот и го утвърждава като венец на творението, тъй като Бог като творец, преди да създаде човека, първоначално е създал
земята като специална обител за човека. Човекът като „подобие на Бога“ притежава свободна воля и разум, което е основание за различаване на добро от
зло, осъществява действия насочени към съвършенство и благоустройство на
света. Човек може да се извиси над природата и да стане венец на света. Бог
му е дал душа и тяло. При това дарование на душата има идея за боговъплъщението, съгласно което синът Божии Исус Христос се въплъти в човек, за
да изкупи чрез своята смърт на кръста хорските грехове и да даде на хората
спасение. Тази страна на християнското учение с течение на времето оказва
влияние на формирането на ценностите в разбирането на самостоятелността
и активността на личността, така характерни за европейската култура. Човек,
притежаващ свободна воля, е длъжен сам да определя своята съдба, своето
място в света и да бъде творец на самия себе си.
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Интересно е да сравним философската антропология, създадена за човека в християнската култура, с източните философски школи. В източните
философии човекът никога не се явява като център на света. Той се разглежда
като част, елемент от природата, като едно от многото нива на света. В тях
няма антропоцентризъм, няма и философска антропология. В тези философии човекът като естествен образ е вписан в света, в ритъма на природата,
където природата е съвършена и човекът е длъжен да я следва, а не да и се
противопоставя.
И за Европейската философска антропология централният и синтезиращ
в себе си цялата философска проблематика въпрос, поставян от много философи и школи е въпросът за това – Какво е човекът? И тук философската
антропология е учение за човека и човешкото битие. Размислите за човека и
неговото битие обхващат много широк кръг проблеми, чиито спектър е практически неизчерпаем.
Като философско изследване, целенасочено към изучаване проблемите
на човешкото битие, на човешката същност и структура на същността на човека, философската антропология възниква като моно учение в 20-те години
на ХХ век. Това е обусловено от насочения интерес на философската мисъл
към въпросите за критериите, определящи кое е истинно и решаващо в човешкото поведение и как от конфликтни диспозиции за актуалното поведение
на човека към природата или обществото се формират нормативни понятия
за неговата родова същност и възможности. Като отговор на тези въпроси философската антропология се е базирала на идеите на своите предшественици
– изводите от Философия на живота на Вилхелм Дилтай (1833–1911г) и феноменологията на Едмонд Хусерл (1859–1938г).
Друга не по-малко значителна част от философската антропология е социокултурната антропология. От нейна гледна точка човекът се разглежда
като социално същество определящо културата, като създател на културата,
но и като нейно създание. Известният немски философ Ернст Касирер (1874–
1945 г. ), представител на Марбургската неокантианска школа е част от социокултурното антропологическо направление.
Изключително интересно и значимо направление във философската
мисъл е религиозната антропология. За много от религиозните мислители –
от Августин и Паскал до Киркегор и Унамуно, както и до Бердяев и Марсел,
Франк и Соловьов, Ясперс и Тилих, християнството е това, което прави човека
човек.
В него най-голямо значение има руската религиозна философия, в която въпросите на антропологията винаги заемат централно място и неизменно
подчертават ценността на човека. Представители на руската религиозна философия са: Н. Н. Бердяев (1874–1948 г. ), С. Н. Булгаков (1871–1944 г. ), Н. О.
Лоскин (1870–1965 г. ), С. Л. Франк (1877–1950г.) Вл. С. Соловьов (1853–1900г.),
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Лев Шестов (1866- 1938 г. ), в чиито произведения неизменно присъстват проблемите на човека и образа на Бога в човека.
Основоположник на модерната философска антропология е Макс Шелер
(1874–1928г), който има значителен принос за обогатяването на същата, след
написването на труда си „Мястото на човека в Космоса“. Според него най-важната задача на съвременната епоха е създаването на ново философско учение като „фундаментална наука за същността и същностната структура на човека“. А „задачата на една философска антропология е да посочи точно как от
основната структура на човешкото битие… произтичат всички специфични
достояния, постижения и продукти на човека като език, съвест, инструмент,
оръжие, идеи за правда и неправда, ръководство, изобразителна функция на
изкуството, мит, религия, наука, историчност и социалност.“
Не по-малко заслуги за всестранния анализ на феномена човешко съществуване има и Хелмут Плеснер (1892–1985 г. ), който е основател на биофилософската антропология, основаваща се на тезата за преобладаващо място на
безсъзнателната сфера на битието на човека.
Важно място във философската антропология на ХХ век принадлежи и
на Арнолд Гелен (1904–1976 г. ) и на неговия труд „Човекът, неговата природа
и неговото и място в света.“ Той разглежда човека като ’’действащо същество’’,
което чрез своята дейност не само променя природата, но и осъществява
своите цели.
Възгледите на Шелер, Плеснер и Гелен за природата и същността на човека изграждат метафизическа антропология, която се опитва да изведе вечните
константи на човешкото битие, заедно с това да стане условие и средство за
реално освобождаване на човека от трагическото напрежение, следствие от
противоречията на нашето време и условие за тържество на хуманизма.
Живеем във време, когато отношението на хората към природата е доведено до екологична катастрофа (следствие от глобалното затопляне и замърсяване на околната среда). Но и във време на загуба на положително отношение и съпричастност към другия. Свободата и демокрацията, тези стародавни
ценности, днес са илюзия, безпорядък и случайност, корупция и всевластие.
Епохата е в тотална криза. Тази криза в последно време намира израз в размирици и бунтове, обществен безпорядък и локални войни, социални конфликти
и насилия. Стремежът на човечеството е да преодолее страхът и отчаянието,
самотата и болката, да излезе от дълбоката криза, в която се намира.
Съвременната философска антропология продължава да се занимава със
следните проблеми:
– същността на човека;
– началата и смисълът на човешкото битие;
– човекът в света и светът на човека;
– еволюцията на човешкия дух;
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– мястото на човека в природата и обществото;
– предназначението на човека;
– духовността и неговия вътрешен свят (любов и омраза, самота и страх,
смърт и безсмъртие);
Преподаването на учебната дисциплина философска антропология цели
да научи студентите как да овладеят природата на човека и пътищата за постигането на неговата същност. Тя постепенно се превръща в самостоятелна
дисциплина със свой предмет, методи, и принципи. Заедно с това тя изгражда
собствена понятийно-категориална система.
В нашето време първостепенните задачи на философската антропология са насочени към главните измерения на човека – битие и съществуване;
свобода и смисъл на живота; идеал и реалност; социалност и духовност; възможност и действителност; съзидание и творчество; реализация и развитие;
тревоги, успехи и поражения; надежди и съмнения, които ще продължат да
вълнуват човешката мисъл.
Всички тези проблеми се свеждат до главния въпрос – „Какво представлява човекът ?’’
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ABSTRACT: Delphimethod is a „child“ and a trade mark of RAND Corporation –USA. Created by O. Helmer, N. Dolеkyand N. Risheras a techniqueforlong-term forecasting, it now applies
in different public sectors. One of his most successful applications world wideis in the educational
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In Bulgaria, it can be realized in the direction of educational innovations and increasing quality ofeducationas a whole; developing a system of performance indicatorsin education; long-term
management of the quality of the educationand others.
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Константин Преславски“ по проект № РД–05–290/15.03.2012 г.

Методът Делфи e метод за дългосрочно прогнозиране, разработен от
РАНД Корпорейшън – Санта Моника, Калифорния, САЩ и името му се съотнася с Делфийския оракул в Древна Гърция. Имената им са свързани поради
обстоятелството, че символизират поглед в бъдещето – и оракулът, и методът
предоставят дългосрочни прогнози за развитието на цялото общество или
сфера от неговата дейност. Но ако Делфийският оракул е давал интуитивни
прогнози за бъдещето пр. Христа, то през ХХ в. в съвременния свят, който се
характеризира с интензивни технологични и политически промени, също се
появява място, в което не само че се очертава бъдещето, но и се обосновават
стратегии за неговото пълноценно протичане в интерес на човешкото развитие. Това място е РАНД Корпорейшън, първата организация в света, която е
наречена „фабрика за мислене“ (think tank).
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Създателите на Метод Делфи са Олаф Хелмър [11], Норман Долки [6]
и Никълас Ришър [24]. Но за по-нататъшното му разработване допринасят
и редица други учени като: Т. Гордън [10], Б. Браун [3], А. Делбек, А. Ван де
Вен и Д. Густафсон [7], Д. Пасиг [18], М. Търоф [28], Дж. Мартино [14], Г.
Скълмоски и Ф. Хартман [27] и др.
Обосноваването на Делфи метод не е еднократен акт, а продължителен
процес, чието развитие е отразено в серия от доклади. Те са части от изследователски меморандум на РАНД Корпорейшън от 1948 г. до 1973 г. и представляват работни документи, свързани с Метод Делфи. В периода на разработката на метода те са предназначени за определен кръг научни работници и
изследователи.
С метода О. Хелмър, Т. Гордън, Н. Долки и Н. Ришър целят предвидимите събития и изменящи се величини (както от практическия живот, така и
от научния прогрес) да не се предоставят на преценката на случайни мнения
и неясни прогнози, а да се изучават систематично техните предпоставки по
такъв начин, че те да станат достъпни за една строго методична обработка.
Според тях методът е предназначен за изграждане на хипотези при планирането в големите сфери на стопанството, техниката, науката, както и на цялата
политическа и социална действителност.
Х. Линстоун и М. Търоф пишат: „Делфи може да се характеризира като
метод за структуриране процеса на групова комуникация, така че процесът
да е ефективен, позволявайки на група от хора, като цяло, да се справят със
сложни проблеми“ [13:3]. При липса на пълни научни знания изследователите
трябва да разчитат на собствената си интуиция или на експертно мнение.
Първите приложения на Делфи са в областта на технологичното прогнозиране, новите технологии, социалното и икономическото въздействие на технологичните промени [1]. В тази връзка Е. Корниш подчертава, че Метод Делфи е широко използван за генериране на прогнози в областта на технологиите,
образованието и други области [4].
Дж. Мартино дефинира първоначалния вариант на Делфи с три основни
елемента: 1. структуриране на информационния поток; 2. обратна връзка между участниците; 3. анонимност на участниците [16].
А Г. Роу и Г. Райт го дефинират с четири ключови характеристики [25]:
1. Анонимността на участниците в Делфи им позволява свободно да
изразят своите становища, без върху тях да се упражнява натиск. Решенията
им се оценяват не според заслугите и авторитета им, а според предложената
идея.
2. Итерираненето, стоящо в основата на Делфи, позволява на участниците да усъвършенстват своите виждания в светлината на напредъка на групата, работейки в последователни кръгове.
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3. Контролираната обратна връзка информира участниците за мненията на останалите участници, както създава възможност за изясняване или
промяна на възгледите.
4. Статистическото акумулиране на груповия отговор дава възможност за количествен анализ и тълкуване на данните.
Според авторите, формулирали тези четири характеристики за Метод
Делфи може да се говори само, когато те са налице, т. е. класическят Делфи се
придържа към тези четири характеристики, обобщени от тях.
На друго мнение са А. Делбек и др., Х. Линстоун и М. Търоф, които изразяват становище, че техниката може да бъде ефективно модифицирана за да
отговаря на нуждите на дадено проучване [7], [13].
От посоченото може да се направи извода, че тези характеристики дават
различни предимства на Метод Делфи пред конвенционалните методи face-toface. Взаимодействията между членовете на експертната група са контролирани от членове на изследователска група за анализ, които филтрират материала.
По този начин обичайните проблеми, свързани с груповата динамика, са напълно заобиколени.
Относно протичанeто на самата процедура Дж. Фауълс описва следните
десет стъпки за метода Делфи [9]:
1. Сформиране на екип.
2. Избор на групата за вземане на решение. Обикновено те са експерти в
дадената област на проучване.
3. Създаване на първия Делфи въпросник.
4. Тестване на въпросника за по-подходяща формулировка.
5. Предаване на първите въпросници на експертите от групата.
6. Анализ на първия кръг отговори.
7. Подготовка на втория кръг въпросници.
8. Предаване на втория кръг въпросници на експертите.
9. Анализ на втория кръг отговор (стъпките от 7 до 9 може да се повторят, докато се постигне стабилност в резултатите).
10.Изготвяне на доклад от журито/екипа за анализ, за да представят заключенията на изследването.
А. Делбек и др. твърдят, че най-важният въпрос в този процес е разбирането на целта на Делфи от всички участници. В противен случай експертите
могат да отговорят по неподходящ начин или да останат разочаровани и да
загубят интерес [7].
Редица автори, работили по утвърждаването на Метод Делфи, смятат, че
той е много приспособим изследователски метод, използван в много аспекти
на научното познание. Той може да се използва:
• като се прилага при програми за планиране и управление (Г. Роу и Г.
Райт) [25];
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• когато е налице непълнота в знанието за даден проблем или явления
(Адлер и Зиглио; А. Делбек и др.) [1], [7];
• при анализ на проблеми, които не се поддават на точни аналитични
техники (М. Адлер и Е. Зиглио) [1];
• когато е необходимо съсредоточаване на колективен човешки интелект при разрешаване на проблеми (Х. Линстоун и М. Търоф) [13];
• за проучване на това, което все още не съществува (М. Цзинкота и Н.
Ронкайнен; Скълмоски и Хартман) [5], [27].
Важно е, според А. Делбек и др., преди да вземе решение дали трябва да се
използва или не метода Делфи, да се разгледа задълбочено контекста, в който
предстои да се прилага [7].
Метод Делфи е приложим за много ситуации, изискващи групови решения на проблеми или изработване на прогнози за бъдещи събития. Поради
естеството си на строг форум за развитието на научнообосновани догадки,
Делфи е най-подходящ за проблеми, които изискват оценъчни, качествени отговори, а не точни, количествени резултати.
От създаването на Метода Делфи до сега са изминали над 60 години, през
които той се е утвърдил като надеждна футурологична процедура, прилагана
на различно географско местоположение на земната карта и в различни области на общественото развитие.
Т. Гордън пише, че „метод Делфи продължава да се използва широко.
През септември 2008 г. е направен преглед на база данни, която включва статии от 15000 рецензирани професионални списания, издадени книги и 105
публикации, в които се идентифицира думата „проучване Делфи“. Установено
е, че към същият момент най-много се употребява методът в здравните науки“
[10:4].
Една от най-разпространените употреби на Метод Делфи е тази, в сферата на образованието. Това е свързано с „бума“ по прилагане на Делфи в САЩ,
започнал в края на 1960 г. и началото на 1970 г. Например през 1970 г. професорите А. Шелдън от Харвард Медикъл Скул (Medical School) и К. Маклафлин
от Бизнес Скул (Business School) на Университета на Северна Каролина провеждат Делфи за бъдещето на обучението по медицински грижи. Двамата
прилагат малко по-различен подход в техния проект (друга индикация за това
колко гъвкава може да бъде техниката Делфи). Те комбинират събития, оценени от анкетираните в сценарии, под формата на типични статии от вестници.
Експертите предлагат изменения или допълнения към сценариите и отразяват
своите реакции към сценариите като цяло. Така се въвежда нов начин на провеждане на Делфи [26].
След този опит следват други не само в САЩ, но и в други страни по света, които се посочват по-нататък:
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Създаване учебен план за здравето на жените чрез метода Делфи. Работната група е създадена в сътрудничество на пет основни медицински специалности в Университета на Тексас – Медицински Клон в Галвестън, за да отговори на образованието на студентите по медицина. Чрез Метод Делфи са
определени приоритети и ключови понятия по въпроси, свързани със здравето на жените и са включени в съдържанието на учебните програми, които са
предназначени за студентите по медицина и местни лекари [2].
В Канада Делфи метод се възприема като подходящ метод за специализанти, завършващи магистратура и докторантски изследвания. Той успешно се използва в Университета на Калгари (University of Calgary), за да се изследват нови концепции в рамките на основните информационни системи за
знания. Там той се явява подходящ изследователски инструмент, когато има
непълни познания за даден проблем или феномен, но е установено и това, че
той не е метод за решаване на всички видове изследователски въпроси [27].
Изследвани са и приложения на Метод Делфи в други образователни институции [27], като например Университета на Халифакс (University of Halifax),
Нова Скотия, Канада. Там Метод Делфи е използван за генериране на идеи за
изграждане на нова университетска политика в областта на околната среда. В проучването участват 28 души, избрани измежду студенти, служители,
преподаватели и администратори в университета. Съставените въпросници
и отговорите са изпратени и получени по електронната поща. Резултатите са
използвани от мениджърите на университета като ключов принос към развитието на Плана за изпълнение на политиката за околната среда.
При посочения Делфи са отразени различни експертни решения в различни области, като например:
1. Сигурност: разработване на нова медицинска учебна програма, насочена към био-тероризма. Био-тероризмът и биологичните инциденти при война
не се считат за единствен прерогатив на специалистите по спешна медицина.
Той се разглежда като нещо, за което трябва да бъдат подготвени и да се справят всички доставчици на здравно обслужване. Делфи е продиктуван от необходимосттта за разработване на нови медицински насоки в учебната програма, свързана с био-тероризма, така че следващото поколение на завършилите
медицински специалисти да бъдат в състояние да реагират на тази заплаха.
Използван е интернет-базиран Делфи за идентифициране на образователните цели, които трябва да бъдат обхванати от учебната програма по био-тероризъм. В нея са включени дефиниране на категорията био-тероризъм, общи
въпроси на био-тероризма, био-защита на общественото здраве, контрол на
инфекциите и инфекциозните болести и т. н.
2. Технологични иновации: развитие на политики и практики за преминаване от хартиени към електронни съобщения. Това експертно становище
е свързано с Института на инженерите по електротехника (IEEE) в Канада –
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водеща професионална асоциация в света за напредъка на технологиите, която има повече от 365 000 членове от над 150 нации. Още в края на 1990-те
Институтът посочва необходимостта да се създават политики и процедури,
осигуряващи преминаването от хартиена към електронна комуникация. Институтът използва метода Делфи, за да направи оценка на ползите и пречките
при прехода към електронни комуникации. Използването на метода в този
изследователски проект позволява на изследователите да обединят експертно
мнение, за да се стигне до поредица от фокусирани прогнози за ръководство
на този подход.
Поканени да участват в този Делфи са експерти от 5 области: ръководство и персонал на института, представители на техническите специалности,
Институтът за регионални дейности, както и представители на клиентите.
Съгласилите се да участват в процедурата са 40. Те дават оценка на две групи
въпроси: 1. потенциален принос на електронната комуникация при разпространението на информация; 2. въздействие на електронната комуникация и
разпространение на информация по отношение на стратегически цели на обществото. Целите на този Делфи са насочени главно към образованието и неговото иновиране.
Г. Скълмоски и Ф. Хартман посочват използването на Метода Делфи в
редица дисертации, защитени в Канада, насочени към разработване на следните проблеми [464, с.7]:
• Идентифициране на критичните фактори за успеха на изпълнение
на проекти ERP (Enterprise Resource Planning – вид информационна система,
използвана за административна обработка едновременно на всички данни в
зависимост от нуждите на организацията, човешки ресурси, финанси, маркетинг и т. н.);
• Разработване на модел за развитие на организационна стратегия успоредно с развитието на технологиите;
• Подобряване качеството на ИТ одити по сигурността;
• Определяне на критерии за управление на знанието;
• Идентифициране на възникващите проблеми на 21 век, които влияят
върху публичните политики на училищното настоятелство и др.
В Испания техниката е използвана за тестване значението на ученето
през целия живот. Чрез Метода Делфи се дефинира образованието и обучението, които са от решаващо значение за икономическите и социалните промени в Испания и Европа. Това е една от основните оси на общата политика на
Европейския Съюз. Ученето през целия живот е обучение за възрастни и/или
обучение по нови, иновативни технологии. Обучението за възрастни е важно
за индивидуалното поддържане на пригодност за заетост и подобряване на
перспективата за професионална кариера, тъй като работодателите се нуждаят от работници с все по-разширяваща се база умения. За Европейския съюз
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е много важно да има добре обучени учители за обучението през целия живот, които много повече да центрират работата си върху ученето, отколкото на
преподаването. В този смисъл, подкрепени от Болонския процес, държавитечленки на Европейския съюз установяват рамките на националните стандарти
за учене през целия живот и подготвят учители за целта. Чрез Метод Делфи се
установяват следните тенденции на ученето през целия живот в Испания: подкрепа на нови съществени измерения на обучение, като например: 1. самостоятелно насочено обучение; 2. обучение по поръчка; 3. съвместно обучение; 4.
организирано обучение [17].
В Израел се работи с модификация на Метод Делфи – Имен Делфи (ID),
разработен от проф. Д. Пасиг и неговите последователи [20], [23].
Чрез Имен Делфи в Израел са прогнозирани:
Бъдеща мисия на виртуалната реалност (VR) в училищата. Изследването е проведено с участието на 50 световни експерти от САЩ, Канада, Великобритания, Германия, Швейцария, Австрия, Гърция, Австралия, Нова Зеландия, Сингапур и Венецуела. Това проучване е насочено към възможностите да
се „впрегне“ ID процедурата за провеждане на управлявани групови дискусии
в мрежата на училищата [22], [23].
Бъдещата мисия на професионално обучение. В този Имен Делфи са включени членове на Израелския съюз на индустриалците, които са ангажирани да
изготвят проект за национални високи технологии по професионално обучение. В този проект участват 85 експерти, включително директори на училища,
предприемачи и висши мениджъри от широкия спектър на израелската индустрия. Те са мотивирани да изготвят проект за бъдещата визия на професионалното образование, както и да предложат средства за нейното изпълнение.
Целта е да се разгледат технологичните и индустриални тенденции до 2020 г. и
въздействието им върху програмите за обучение. Предлага се модел за сътрудничество между Съюза на индустриалците и професионално обучаващите се
лица. Експертите се съгласяват в учебните програми по професионално обучение да са налице следните пет области: 1. новите технологии – те да бъдат
част от ядрото учебните програми; 2. придобиването на специфични умения;
3. разработване на нови учебни програми, отразяващи авангардни технологии
в дадена област; 4. ефективни методи за обучение, които да отразяват бъдещите технологични изисквания; 5. модели на сътрудничество между индустрията
като цяло и образователните институции по отношение на професионалното
обучение [21].
В Южна Африка чрез Делфи е реализирано изследване на висшето здравно
образование. В този случай изследователите са използвали техниката Делфи, за
да окажат съдействие при формулирането на препоръки по отношение образованието и обучението на общопрактикуващите лекари, работещи в област-
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ните болници. Целта е да се постигнат консенсусни становища по съдържанието и методите, свързани с поддържането на компетентността на тези лекари.
Според тях опитът, натрупан от работата им, може да бъде полезен и за други
изследователи на висшето образование, които желаят да използват метода на
Делфи [8].
Също така в Южна Африка е проведен Делфи, свързан с развитие квалификацията на лекари специализанти (лекари по семейна медицина). Изследователската група се води от презумпцията, че новосъздадената специалност
по семейната медицина в Южна Африка се нуждае от разработването на национален консенсус за умения, които следва да бъдат включени в програмите
за обучение. Експертната група се състои от 35 експерти от обучаващи институции, такива, които вече са в семейната практика, и мениджъри, които биха
могли да наемат семейни лекари в частния и публичния сектор. Постигнато е
съгласие по 214 основни умения и компетенции и 23 избираеми умения. Основните умения са разделени както следва: 58, които трябва да бъдат научени
от семейни лекари; 101, които трябва да се извършват самостоятелно; 55, които трябва да се извършват по време на обучението. Това е първото изследване,
което предлага набор от съществени клинични процедурни умения за обучението на семейни лекари в Южна Африка. Резултатите са еталон за програмите
на обучение на тези лекари в Южна Африка и чрез новата инициатива „FaMEC
в Африка“ се насочват към повлияване за развитието на учебните програми и
в други африкански страни [15].
Посочените примери показват, че специалистите в областта на образованието смело използват Метод Делфи на различни точки от земното кълбо. В
България този метод все още не е намерил своето приложение. А той би могъл
да подпомага специалистите в следните области на образованието:
• водеща роля на високите технологии в образованието и науката;
• възможност за нови подходи при преподаването и ученето;
• обучението и развитието на преподавателите и ефективността на администрацията;
• съчетаването на традиционните добри преподавателски практики с
използването на нови технологии;
• изработване на система от индикатори за ефективност на образование
то;
• дългосрочно управление на качеството на образователния продукт;
• изграждане на учебни програми с интегрирано съдържание;
• изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на кадрите в образованието;
• усъвършенстване на моделите за управление на институциите от образователната мрежа и др.
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Метод Делфи дава много богати възможности за научни проучвания в
различни области на познанието, които се фокусират върху разрешаване на
проблеми, търсене на нови възможности и реализиране на краткосрочни и/
или дългосрочна прогнози. Той е подходящо средство при разработване на
проекти и научни изследвания, най-вече в образователната сфера.
Чрез Делфи се насърчават иновациите в образованието. Информацията,
извлечена от Делфи проучванията представляват ценност за всяка образователна организация. Резултатите могат да се използват от ръководители на
образователни институции, които се опитват да проникнат в бъдещето чрез
дългосрочно прогнозиране и планиране с цел оцеляване във все по-конкурентната национална и глобална среда.
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IMPACT OF DANCES ON STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY
OF THE INITIAL STAGE OF SECONDARY EDUCATION
Stephаn H. Bazelkov

ABSTRACT: The report tracks the dynamics of physical activity of 4th grade pupils.Students
were divided into control and experimental groups. Approbation test was used for main propulsion
battery performance: speed, explosive strength of lower limbs, the maximum dynamic force of the
upper limbs and trunk, endurance
KEYWORDS: dance, folklore, physical ability, sport
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–284/15.03.2012 г.

Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества на
ученика да повиши физическата и психическата устойчивост на децата, да създаде трайни интереси и навици за занимание със спорт. Едно от средствата за
постигане на тази цел в начален етап на Основна образователна степен е допълнителното ядро „Танци“ към дисциплината физическо възпитание и спорт.
Разнообразните движения и елементи, характерни за танцовия фолклор,
оказват общо и всестранно въздействие върху организма на човек – физиологично, психическо и възпитателно. Това определя тяхното мястото в системата на физическото възпитание и позволява разглеждането им като средство за
физическо възпитание [2, 4, 5, 9].
Танците и народните хорá, освен че са част от системата за физическо възпитание и спорт и съдействат за решаване на основни задачи, се обособяват в
самостоятелно ядро и със своите специфични цели и задачи я дообогатяват и
усъвършенстват. Определени като вид изкусво и включени в редовната учебна
програма, народните хорà и танци имат за цел развитието на метроритмичното чувство, музикалност и художествен усет у децата, разбиране и любов към
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родния фолклор, стремеж и навик да се играят всички наши народни танци и
хорá [1, 3, 6, 10].
Хипотезата на нашето изследване се съдържа в предположението, че народните хорà и танци спомагат в достатъчна степен за решаване на образователните задачи и цели на дисциплината физическо възпитание и спорт, влияят
положително върху физическата дееспособност и двигателната активност на
учениците и допринасят за цялостното им развитие и възпитание.
Целта на нашето изследването е да се разкрие мястото и ефективността
на ядро „Танци“ за постигане на образователните стандарти и реализиране на
учебното съдържание по физическо възпитание и спорт за начален етап на
Основна образователна степен.
Предмет на изследването е функционирането на танците в системата за
училищното физическо възпитание и спорт и по-конкретно в началния етап
на Основна образователна степен.
Обект на изследването са количествените и качествени показатели и постигнатите резултати във връзка със стандартите за съответната възрастова
група. Изследвани са 49 ученици от ІV клас (23 момичета и 26 момчета).

Анализ на резултатите
За да разкрием динамиката на физическата дееспособност на учениците
използвахме апробирана в практиката тестова батерия за основните двигателни качества, като извършихме измерванията в началото и в края на експеримента (табл № 1, № 2).
№ Показатели
1

50 м. Гладко бягане

3

Скок дълж. от място

5

Хв. на топка 1кг

7

Бягане на 200 м

Статистически показатели
Хmin Xmax
R
8,6
10,3
1,7
8,5
10,1
1,6
123
173
50
127
180
53
470
670
200
520
710
190
41,5
51
9,5
40,5
50
9,5

X

9,4
9,3
152,7
157,8
553,8
586,9
45,2
44,2

Sx
0,5
0,5
13,9
14,1
65
67,9
3,4
3,6

V%
5,3 %
5,6 %
9,1 %
8,9 %
11,7 %
11,6 %
7,5 %
8,1 %

Таблица 1. Динамиката на физическата дееспособност на учениците от КГ
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№
1
3
5
7

Показатели

Статистически показатели
Хmin
Xmax
R
50 м гладко бягане
8
10,5
2,5
7,8
10,3
2,5
Скок на дължина от
127
190
63
място
130
202
72
Хвърляне на топка 1кг
500
700 200
530
780 250
Бягане на 200 м
41,2
50,6
9,4
38,2
47,5
9,3

X

9,1
8,9
160,6
167,8
606,7
633,5
46,3
43,6

Sx
0,6
0,6
15,3
18,2
68,8
85,9
2,2
2,5

V%
6,6 %
6,7 %
9,5 %
10,8 %
10,8 %
13,6 %
4,8 %
5,7 %

Таблица 2. Динамика на физическата дееспособност на учениците от ЕГ

Анализът на резултатите от тестирането в началото на експеримента при
всички групи ученици показва подчертано превъзходство на експерименталната група, в сравнение с контролната. Единствено при теста за издържливост
„Бягане на 200 м“ се забелязва разлика от 1,1 сек. в полза на момчетата от контролната група.
Сравняването на началните и крайните резултати при ЕГ и КГ за равнището на качеството бързина показват, че средните стойности на времето
за пробягване на 50 м се снижават, т. е. настъпила е положителна промяна за
двете изследвани групи.
Учениците от КГ подобряват своите постижения с 0,1 сек. Учениците от
ЕГ подобряват своите постижения с 0,2 сек. Учениците от ЕГ не само запазват
по-високото си първоначално ниво на качеството бързина, но и бележат повисокото
си първоначално
на качеството
но и бележат
по-висок
висок ръст
на постиженияниво
(прираст).
И двете бързина,
групи на момчетата
са сравниръст на постижения (прираст). И двете групи на момчетата са сравнително
телно еднородни. Това се доказва от коефициента на вариация, които съответеднородни. Това се доказва от коефициента на вариация, които съответно за КГ и
КГ ии ЕГ
са 5,6 % и 6,7 %.
ЕГно
саза
5,6%
6,7%.

Фиг.1.
Резултати от
Фиг.
1. Резултати
оттеста
теста„50
„50ммгладко
гладкобягане“
бягане“

При момичетата и от ЕГ, и от КГ средните стойности на времето за
пробягване на 50 м също се снижават – за КГ от 10,2 на 10,0 сек., а за ЕГ от 9,6 на
9,5 сек. Ученичките от ЕГ запазват по-високото си първоначално ниво на
качеството бързина, но, за разлика от постиженията на момчетата, по-висок ръст
на постиженията (прираст) бележат момичетата от КГ. Вариативността в КГ е
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При момичетата и от ЕГ, и от КГ средните стойности на времето за пробягване на 50 м също се снижават – за КГ от 10,2 на 10,0 сек., а за ЕГ от 9,6 на 9,5
сек. Ученичките от ЕГ запазват по-високото си първоначално ниво на качеството бързина, но, за разлика от постиженията на момчетата, по-висок ръст
на постиженията (прираст) бележат момичетата от КГ. Вариативността в КГ е
сравнително по-висока (ЕГ – 6,3 % и КГ– 9 %). В същото време вариативността
в КГ се увеличава, а при ЕГ се снижава. Това дава основание да се предполага,
че ученичките от КГ са с по-разнородни възможности по отношение на това
качество, докато намалението на коефициента на вариация при ЕГ е признак
за подобряване на по-слабите резултати.
Общият извод, който може да се направи от проведеното изследване на
качеството бързина, е, че съществува ясно изразена тенденция за неговото подобряване при всички групи ученици от тази възраст. За отбелязване е обаче,
че системното изпълнение на народни хорà и танци оказва положително влияние върху развитието на качеството бързина по-осезаемо при момчетата. В
края на началния етап съвсем нормално е да се отчитат половите различия
и естествената биологична диференциация на способностите на обучаваните.
Качеството взривна сила на долните крайници изследвахме с теста „Скок
на дължина с два крака от място“(см). Сравнителните данни между ЕГ и КГ
за развитието на взривната сила на мускулите на долните крайници са аналогични на резултатите, получени от изследването на бързината с теста „50 м
гладко бягане“. Учениците и ученичките от експерименталните групи запазват
по-високите си първоначални резултати, но ако момчетата от ЕГ бележат повисок ръст на постиженията (7,2 см) в сравнение с момчетата от КГ (4,9 см), то
момичетата от КГ (5,0 см), макар и не така осезателно, бележат по-висок ръст
на постижения в сравнение с момичетата от ЕГ (4,2 см).
Силата на мускулите на ръцете и раменния пояс диагностицирахме с теста „Хвърляне на плътна топка с две ръце над глава“ (см). При учениците и
ученичките и от ЕГ, и от КГ се наблюдават повишени средни стойности в края
от изследването, но по-висок ръст на постиженията категорично бележат контролните групи. Тези резултати могат да се обяснят с факта, че мускулните
групи на ръцете и раменния пояс са по-слабо ангажирани при народните танци. Коефициентът на вариация е с по-високи стойности за това качество при
всички групи (10 – 15 %). Това говори, че в групите има ученици с по-разнородни възможности за проява на динамична сила на горните крайници.
Спортно-педагогическата наука определя общата издръжливост като
способност да се изпълнява продължително време физическа дейност, която
натоварва основните функционални системи и оказва положително въздействие върху организма. Нейното развитие и усъвършенстване позволява по време на урочната работа да се запази продължително време висока работоспособност.
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№
1
2
3
4

Показатели

Статистически показатели
Хmin Xmax
R
X
50 м гладко бягане –
9
12
3
10,2
постижение
8,1
11,9
3,8
10
106
147
41 130,7
Скок на дължина от място –
постижение
110
153
43 135,7
360
610 250 447,5
Хвърляне на топка 1 кг –
постижение
380
660 280 481,7
Бягане на 200 м –
45,1
57 11,9
50,9
постижение
43,6
56 12,4
50,1

Sx
0,8
0,9
12,4
12,9
67,6
73,2
3,5
3,8

V%
7,8 %
9%
9,5 %
9,5 %
15,1 %
15,2 %
6,9 %
7,6 %

Таблица 3. Динамиката на физическа дееспособност на ученичките от КГ
№

Показатели

Статистически показатели

1

50 м гладко бягане –
постижение
Скок на дължина от място –
постижение
Хвърляне на топка 1 кг –
постижение
Бягане на 200 м –
постижение

Хmin
8,7
8,7
117
115
400
440
43,7
42,4

3
5
7

Xmax
10,5
10,4
156
165
580
680
52,1
51,5

R
1,8
1,7
39
50
180
240
8,4
9,1

X
9,6
9,5
141,1
145,3
495,5
522,7
48,2
47,1

Sx
0,7
0,6
13,9
17
44,8
63,1
3
3,2

V%
7,3 %
6,3 %
9,8 %
11,7 %
9%
12,1 %
6,2 %
6,8 %

Таблица 4. Динамиката на физическа дееспособност на ученичките от ЕГ

Издържливостта е качество, което е от съществена важност и за реализирането на допълнителното ядро „Танци“. Продължителното изпълнение на
народни хорá и ръченици изисква високо ниво на проявление на аеробните
възможности. За разлика от бързината, издържливостта не се влияе в толкова
голяма степен от генетични заложби. Това позволява то да се развива и усъвършенства, като по този начин се съдейства за правилно функциониране на
дихателната система и сърдечно-съдовата дейност.
В съответствие с всичко казано дотук, резултатите от теста „200 м гладко
бягане“ показаха категорично по-високия ръст на постиженията за експерименталните групи и на момичетата, и на момчетата (вж. фиг. 2), което е показателно за положителното въздействие на танците по отношение на качеството
издържливост.
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Фиг. 2. Резултати от теста „200 м гладко бягане”

Фиг. 2. Резултати от теста „200 м гладко бягане“
В съответствие с всичко казано дотук, резултатите от теста „200 м гладко
бягане”Анализът
показаха
категорично
по-високия
ръст
на постиженията
на получените
стойности
в края на
изследвания
период показ-за
експерименталните
групи
и
на
момичетата,
и
на
момчетата
(вж.
фиг.
2), което
ва, че системното въздействие чрез използване на танците като
средство
за е
показателно
за
положителното
въздействие
на
танците
по
отношение
повишаване на физическата дееспособност има място в урока по физическона
качеството
възпитанеиздържливост.
и спорт.
Анализът на получените стойности в края на изследвания период показва,
Резултатите от проведеното изследване по отношение на качествата бърче системното въздействие чрез използване на танците като средство за
зина и взривна сила на долните крайници, макар и да показват колебания по
повишаване на физическата дееспособност има място в урока по физическо
полов признак,
възпитане
и спорт.ни дават основание да предположим, че използването на двигателните
действия
допълнителното
ядро „Танци“
подпомагат вназначителна
Резултатите
от отпроведеното
изследване
по отношение
качествата
степенитези
качества.
и да некрайници,
се явяват макар
средство
запоказват
усъвършенстване
бързина
взривна
силаМакар
на долните
и да
колебаниянапо
динамичната
мускулите
на ръцете
и раменния пояс,
в значителнана
полов
признак,сила
ни на
дават
основание
да предположим,
че те
използването
степен
подпомагат
усъвършенстването
на
издръжливостта
и
аеробните
въздвигателните действия от допълнителното ядро „Танци” подпомагат в значителна
степен
тези качества.
Макар и да не се явяват средство за усъвършенстване на
можности
на учениците.
динамичната
сила наможем
мускулите
на ръцете
и раменния
пояс,наблюдавани
те в значителна
В заключение
да кажем,
че всички
показатели,
по
степен
подпомагат
усъвършенстването
на
издръжливостта
и
аеробните
време на експеримента, бележат повишение. Следователно е налице подобрявъзможности
на учениците.
ване на физическата
дееспособност на учениците, вследствие целенасочената
В
заключение
да кажем,
че всички
показатели, наблюдавани по
работата в часоветеможем
по физическо
възпитание
и спорт.
време на експеримента, бележат повишение. Следователно е налице подобряване
на физическата дееспособност на учениците, вследствие целенасочената работата
в часовете по физическо възпитание и спорт.
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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАДЕЖДНОСТТА НА
СУРОВИЯ И РАЗМИТИЯ ТЕСТОВ БАЛ
Стефан П. Русков, Кольо Д. Колев

DETERMINING THE RELIABILITY OF
CRUDE AND FUZZY TEST SCORE
Stefan P. Ruskov, Kolio D. Kolev

ABSTRACT: Using the methods of statistics defined the reliability of the raw score of the test
and fuzzy test score, interpreted with the help of blurry numbers. Analysis of the results obtained
shows that the structured test system functions properly.
KEYWORDS: fuzzy, reliability, test, analysis, interpreted
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–294/15.03.2012 г.

Постановка на задачата
При създаване на проект с използване на MIDI-технологията от студентите, като основен инструмент се използва Audio-MIDI секвенсер „Cakewalk
Sonar“ на компанията „Twelve Tone Systems“. Готовият проект се оценява от
преподавателя на базата на неговия опит и професионална квалификация.
Внимателният анализ показва, че оценката на преподавателя е субективна.
Това е така, защото решаваната задача спада към неформализираните задачи.
В статията „Размит подход за обективизация на оценяването на практическа
подготовка по MIDI-технологии на студентите от специалност ПОМ“ се обосновава подход, базиран върху размитите множества [3], за обективизация на
оценяването на практическата подготовка по MIDI-технологии на студентите
от специалност Педагогика на обучението по музика. Предлаганият подход
дава възможност обективно да се оцени курсовият проект по MIDI-технологии, изпълняван от студентите; освен това с него може да надникнем по-дълбоко и да анализираме в каква степен правилно се използва нивото на знания.
За нормалното функциониране на предлаганата тестова система е необходимо същата да притежава следните характеристики [2]: обективност, надеждност и валидност.
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В предлагания доклад се прави опит да се оцени характеристиката надеждност на реално проведения експеримент.
Какво ще разбираме под понятието надеждност?
Тя показва точността на създавания или на използвания готов тест. Количественият израз на точността, на надеждността на теста се представя с коефициент на надеждност, който всъщност е коефициент на корелация между
оценките на най-малко двама независими експерти [1, 2].
Надеждността на теста характеризира степента на устойчивост на резултатите от тестванията на всеки изпитан. Методите за оценка на надеждността
по същество са изчислените коефициенти на надеждност по различни способи.
В световната практика най-използвани са следните методи [4]:
• метод за разделяне теста на две части;
• метод, базиран на средната корелация на заданията на теста;
• коефициентът на надеждност се изчислява по формулата на КюдерРичардсон.
Определяне надеждността на суровия бал на теста
Матрицата като абстрактен математически модел е синтезирана от реални компоненти. Хоризонтално, в най-горния ред, последователно са подредени в сьответствие с технологичния ред тестовите задания {t1,t2,t3,……t12,t13}.
Вертикално – в първия стълб на матрицата са нанесени имената на анкетираните студенти, означени с множеството {x1,x2,x3……….x9}.
Матрицата може да бъде подредена само по редове. По стълбове подреждане не е допустимо, защото последователността на тестовите задания на теста
са строго зададени. В Таблица 1 е даден суровият тестов бал, получен от провеждането на реалния експеримент.
R =||rij|| t1
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10 t11 t12 t13

6
6
6
6
6
6
6
4
6
6

3
0
6
5
4
3
6
3
4
6

0
0
0
0
0
0
6
5
5
6

6
6
6
6
6
6
0
3
3
0

0
4
5
5
3
3
6
3
5
6

3
0
5
6
3
3
6
0
6
5

3
0
5
5
5
0
6
3
4
0,5

0
0
0
0
3
0
5
0
4
6

0
0
0
0
0
0
5
0
5
5

0
0
4
4
0
0
5
0
1
3

0
0
4
5
0
0
5
3
3
5

3
4
6
6
6
3
0
6
3
3

Xi

Четни

Нечетни

30
26
53
54
42
30
62
36
55
57,5

9
10
20
21
14
9
34
18
28
28,5

21
16
33
33
28
21
28
18
27
29

Таблица1. Суров тестов бал от провеждането на реалния експеримент
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Отговорите в първите две тестови задачи показват, че те са твърде лесни, защото са решени от всички тествани и имат най-високата оценка, поради
което същите ще бъдат изключени от матрицата.
Тестови задачи t4 и t5 също се изключват от матрицата, тъй като корелацията межди тях е отрицателна.
В Таблица 1 са дадени изчислените стойности на Xi. Десният вертикален
стълб съдържа сумата на суровите индивидуални тестови балове на анкетираните Xi. След отстраняване на посочените случаи се получава оптимизирана
матрица, която ще се използва като основа по-нататък при определяне на необходимите параметри на тестването (Таблица 2).
R =||rij||
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

t3
3
0
6
5
4
3
6
3
4
6

t6
0
4
5
5
3
3
6
3
5
6

t7
3
0
5
6
3
3
6
0
6
5

t8
3
0
5
5
5
0
6
3
4
0,5

t9
0
0
0
0
3
0
5
0
4
6

t10
0
0
0
0
0
0
5
0
5
5

t11
0
0
4
4
0
0
5
0
6
3

t12
0
0
4
5
0
0
5
3
3
5

t13
3
4
6
6
5
3
0
5
3
3

Xi Четни Нечетни
12
3
9
8
4
4
35
14
21
36
15
21
23
8
15
12
3
9
44
22
22
17
9
8
40
17
23
39,5 16,5
23

Таблица 2. Оптимизирана матрица, определяща параметрите на тестване

Тестът се разделя на две части: едната съдържа четните задания, а другата
нечетните; изчислява се сумата на суровите балове за всеки изпитан и за всяка
част. Например в първата част са показани резултатите от четните задания на
теста, а във втората – резултатите от нечетните. След това се изчислява коефициентът на корелация между тези части на тестовите задания, като се използва
формулата на Пирсън [2].
(1)		

Corel (X, Y) =

Σ (x – x)(y – y)
Σ (x – x)2(y – y)2

Коефициентът на надеждност на теста се изчислява по формулата на
Спирман-Браун [3],
(2)		

rH =

2r1/2
1 + r1/2
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където r1 е коефициент на надеждност за двете половинки на теста. По2
лученият коефициент r1 дава надеждността на теста в зависимост от корела2

цията на неговите половинки. Използвайки табличния процесор Excel 2010
определихме функцията Corel = 0,896 или r1 = 0,896 . Като заместим получе2

ния резултат в горната формула получаваме:

rt’ = 2 × 0,896/(1+0,0,896) = 0,945

(3)

Коефициентът на надеждност на теста в този метод се интерпретира така:
ако стойностите му са от 0,8 до 1, то надеждността е добра, от 0,5 до 0,8 – удовлетворителна и по-малка от 0,5 – неудовлетворителна. Следователно тестът,
структуриран на базата на суровия бал, е надежден и може практически да се
използва.

Определяне надеждността на размития тестов бал
Размитата матрица е удобен модел за определяне на надеждността на тестовата система. Тя се получава при интерпретирането на суровия тестов бал с размити числа. Начинът на нейното получаване и интерпретиране е разгледано в
статията „Размит подход за обективизация на оценяването на практическа подготовка по MIDI-технологии на студентите от специалност ПОМ“ [3]. Ако тази
матрица работи надеждно, то и полученият с нея резултат е надежден и сигурен.
Преди да определим надеждността на същата е задължително да оценим
качеството на тестовите задания. Отговорите в първите две тестови задачи
(Таблица 3) показват, че те са твърде лесни, защото са решени от всички тествани и имат най-високата оценка, поради което същите ще бъдат изключени
от матрицата.
R =||rij||

t1

t2

t3

t4

t5

t6

t7

t8

t9

t10

t11

t12

t13

x1
x2

1
1

1
1

0,25
0

0
0

1
1

0
0,5

0,25
0

0,25
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,25
0,5

1

1

1

0

1 0,75

0,75

0,75

0

0

0,5

0,5

1

x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
0,5
1
1

1
0,25
0,25
1
0
1
0,75

0,75
0
0 0,5
0,75 0,25
0
0
0
0
0
0
1 0,75 0,75 0,75
0,25
0
0
0
0,5 0,5 0,75
1
0,5
1 0,75 0,25

0,75
0
0
0,75
0,25
0,25
0,75

1
1
0,25
0
1
0,25
0,25

x3

0,75
0
1
0,5
0
1
0,25
0
1
1
1
0
0,25 0,75 0,25
0,5 0,75 0,25
1
1
0

0,75
0,25
0,25
1
0,25
0,75
1

Таблица 3.
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Тестови задачи t4 и t5 също се изключват от матрицата, тъй като корелацията между тях е отрицателна. Тези промени са нанесени в Таблица 4, която
се използва като базова при изчисляване на надеждността.
Тестът се разделя на две части – едната съдържа четните задания, а другата нечетните и се изчислява сумата на баловете за всеки изпитан и за всяка
част. Например в първата част са показани резултатите от четните задания на
теста, а във втората – резултатите от нечетните. След това се изчислява коефициентът на корелация между тези части на тестовите задания, като се използва
формулата на Пирсьн [2].

R =||rij||

t3

t6

x1

0,25

x2

0

x3

t7

x5
x6

t11

t12

t13

Xi

Четни Нечетни

0

0

0

0,25

1

0,25

0,75

0

0

0

0

0

0,5

1

0,5

0,5

1 0,75 0,75 0,75

0

0

0,5

0,5

1

5,25

2

3,25

0

0

0,5

0,75

1

5,5

2,25

3,25

0,5 0,25 0,25 0,75 0,25

0

0

0

0,75

2,75

1

1,75

0

0

0

0,25

1

0,25

0,75

1 0,75 0,75 0,75

0,75

0

7

3,5

3,5

1

0,5

1

x8

0,25 0,25

x9

0,5 0,75

x10

t10
0

0

1 0,75

0,25 0,25 0,25

x7

t9

0 0,25 0,25

0,75 0,75

x4

t8

1

1

0

0 0,25
1

0,5

1 0,75

0,5

0
0

0

0

0,25

0,75

1,75

0,75

1

0,5 0,75

1

0,25

0,25

5,5

2,25

3,25

1 0,75 0,25

0,75

0,25

6,25

3

3,25

Таблица 4. Средна корелация между тестовите задания
Използвайки табличния процесор Excel 2010 определихме функцията Corel
= 0,940 или r12 = 0,940. Като заместим получения резултат в горната формула
получаваме:
(4)

rt’ = 2×0,940/(1+0,940) = 0,969

Получената надеждност, чрез коефициента на корелация е висока и напьлно приемлива.
Нека да определим надеждността чрез средния коефициент на корелация.
Използвайки табличния процесор Excel 2010 определяме средната корелация между тестовите задания (Таблица 4). Полученият резултат е нанесен в
таблица 5.
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t3
t6
t7
t8
t9
0,786083 0,802515 0,736095 0,435143 0,92582

t10
t11
t12
t13
0,685828 0,585453 0,058742 0,05324

Таблица 5.

Използвайки формулата за надеждността [3]
rt =

(5) 		

MR
,
1 + (M – 1)R

където: М – брой тестови задания, в случая М = 9,
R – среден коефициент на корелация,
определяме R
(6) R = 0,786 + 0,802 + 0,736 + 0,435 + 0,925 + 0,685 + 0,585 + 0,059 + 0,053 = 0,563
9

Заместваме изходните данни в горната формула и получаваме следния
резултат:
(7)		

rt =

90,563
1 + 8,0,563

Коефициентът на надеждност на теста в този метод се интерпретира така:
ако същият получи стойности от 0,90 до 0,99, то надеждността е отлична; ако
коефициентът на корелация е в границата от 0,85 до 0,89, то надежността е
много добра; ако коефициентът на корелация е в границите 0,75 до 0,79, то надежността е добра [1].

Заключение
Анализът на получените резултати позволява да се направи извода, че
така структурираната тестова система функционира нормално и може успешно да се използва за нуждите на практиката.
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СРЕДСТВА ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОФЕСИОНАЛНОПЕДАГОГИЧЕСКО ОБЩУВАНЕ
Стойко В. Иванов

MEANS OF EFFECTIVE PROFESSIONALPEDAGOGICAL COMMUNICATION
Stoyko V. Ivanov

ABSTRACT: The aim of my research is to explore the specialties of professional-pedagogical
communication in the learning process at class in today’s high schools. I am distinguishing several
factors that influence the efficiency of the communication of teachers from the humanitarian and
scientific fields. My expectations are that the results will contribute to affirming the further development of structure and contents of the didactic problematics at high schools. The subject of the
research is the competence of the teachers in the processes of interpersonal communication with
didactic focus on tuition of high school seniors.
KEYWORDS: Professional-pedagogical Communication, teachers
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–292/15.03.2012 г.

В България педагогическите аспекти на общуването са добре разкрити в
трудовете на редица педагози и психолози (Г. Димитрова, Л. Десев, С. Жекова,
С. Иванов, П. Петров, П. Р. Петров, Ж. Савова, С. Цветанска, Й. Янкулова,
С. Янакиева и др.), които стоят в основата на настоящото изследване. В специализираната литература, отнасяща се до образователния процес в съвременните училища в България, проблемите свързани с факторите, влияещи на
ефективността на професионално-педагогическото общуване са обаче относително недостатъчно добре проучени. Този факт разкрива своевременността
на настоящото изследване и е своеобразна подбуда за разработване на представената тема. То представлява задълбочаване и разширяване на нейното
изучаване от автора на настоящия труд, представени в други негови публикации [С. Иванов 1990, С. Иванов, М. Иванов 1991]. Актуалността и практикоприложната му значимост се разкриват във факта, че в нашето съвремие все
повече се увеличава значението на дидактическите умения на учителите, като
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едни от най-важните им характеристики се проявяват в процесите на междуличностното им общуване с учениците.
Целта на изследването е да се разкрият особеностите на взаимодействията в учебния процес по време на класно-урочната работа в съвременното училище от горния курс като се обособят средствата и трудностите, влияещи на
ефективността на професионално-педагогическото общуване на учителите от
хуманитарните и природо-математическите дисциплини. Идеята е на базата
на получените резултати да се предложи технология за подобряване на индивидуалния им стил на професионално-педагогическо общуване, комуникативните им умения и способности. Очакванията са, че резултатите от изследването ще допринесат за утвърждаването и доизграждането на съдържанието и структурата на дидактическата проблематика в средното образование.
Обект на изследването са компетенциите и компетентностите на учителите,
свързани с процесите на междуличностното общуване с дидактическа насоченост по време на обучението на учениците от горния курс на СОУ. Предмет
на изследването са средствата и трудностите, влияещи на ефективността на
професионално-педагогическото общуване на учителите.
Теоретичният анализ на така формулирания проблем позволява обособяването на следните хипотези: Водещите комуникативни качества и умения на учителите са взаимосвързани и обуславят трудовата им реализация. Те намират своя концентриран израз в техния индивидуален стил на общуване и на комуникативни компетенции, който е съществена детерминанта в обучителния процес на учениците. Средствата и факторите, влияещи на професионално-педагогическото
общуване се обуславят в зависимост от насочеността на преподаваните дисциплини (хуманитарни или природо-математически). Те имат редица общи
неща, но съществуват и конкретни различия по отношение на използваните
средства за взаимодействия; факторите, които влияят на тяхната успешност;
типичните трудности относно реализацията на комуникативния процес и т. н.
Този факт е причина у учителите да се проявяват някои различия в оценките им относно определени комуникативни компетенции и компетентности в
зависимост от преподаваните хуманитарни или природоматематически дисциплини. За проверката на тези хипотези бяха приложени следните статистически методи: дескриптивна статистика за установяване на средните аритметични стойности и стандартните отклонения и дисперсионен анализ. Статистическа обработка бе направена с помощта на SPSS.
От така представената цел, предмет и хипотези произтичат следните задачи на изследването:
 Да се направи теоретичен анализ на проблема за междуличностното
общуване и комуникативните компетенции в специализираната педагогопсихологическа литература.
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 Да се разкрият представите на учителите и на техните ученици за същността на професионално-педагогическото общуване и средствата, които се
използват по време на реализацията на класно-урочната работа.
 Да се проучи влиянието на пола, възрастта, професионалния стаж и
специалността на изследваните учители върху развитието на техните комуникативни компетенции и компетентности.
За решаването на така поставените задачи са използвани следните методи:
1. Анализ на специализираната педагого-психологическа литература.
2. Пряка, анонимна анкета на учители и ученици.
В изследването са използвани резултати от пряка, анонимна анкета на
учители и ученици. Тя е разработена от автора на настоящия труд със съдействието на 12 експерти (педагози и психолози), познавачи на спецификата
на професионално-педагогическото общуване по време на обучението в горна училищна възраст. Предложените анкетни карти на изследваните лица са
идентични и благодарение на събраната чрез тях информация се цели да се
съпоставят мненията им във връзка с изследваните проблеми.
Контингент на изследователската работа са ученици от горна училищна
възраст (9, 10, 11 и 12 клас) и техните учители. Изследвани са 384 ученици
от различни градове в България. Всички те са попълнили анкетна карта № 1,
която е предназначена за ученици. Анкетна карта № 2 е попълнена от 87 учители, които са разпределени в различни експериментални групи в зависимост от
факторите: преподавана учебна дисциплина (хуманитарна или природо-математическа), продължителност на преподавателския стаж и пол на преподавателите.
Резултатите от изследването показват, че като цяло мнението на учениците и учителите за значението на средствата за ефективно професионално-педагогическо общуване съвпадат. Според учениците диалогичната реч (тежест
на значимост 1,979) е най-ефективното средство за професионално-педагогическо общуване в училище. Те предпочитат диалога като основно средство за
взаимодействие по време на учебния процес, тъй като чрез него се изясняват
детайли на изпълняваните учебни задачи. Той предполага равнопоставеност
между участниците в комуникативния процес, а учениците като млади, амбициозни и самоутвърждаващи се личности желаят към тях преподавателите да
се отнасят уважително.
Учителите също оценяват най-високо диалогичността (тежест на значимост 1,932) в процеса на професионално-педагогическото общуване. Резултатите от проведената с тях анкета дори показват, че те отдават по-голямо значение на „диалогичната реч“ в сравнение с учениците. Това разкрива, че преподавателите дори в по-голяма степен от учениците декларират, че ценят свободата при обмена на мнения, равнопоставеността и доверителната атмосфера
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в процеса на дидактическите взаимодействия. Разликата е от 0,13 от тежестта
на значимост, която са дали учителите и учениците. Според еднофакторния
дисперсионен анализ (ANOVA) тази разлика е статистически пренебрежима
(F=0,127, sig.=0,604>p=0,05). От получените данни се изяснява, че 36,4 % от изследваните преподаватели са поставили „диалогичната реч“ на първо място
като най-важно средство в процеса на дидактическото общуване, 42,1 % на
второ място и 19,7 % на трето място.
Сравнителният анализ между начините на провеждане на обучителния
процес между преподавателите от хуманитерните и природо-математическите
дисциплии показва, че за първите е по-типичен монолога, а за вторите диалога. При отделни преподаватели и от двете направления се стига до определени
моменти, когато като водещ начин на общуване се проявява полилога. Това
явление е позитивно и е с добър образователен ефект, ако е предизвикано от
логиката на обучителния процес и резултат от желанието за изява, изразяване
на своята аргументация, защита на определени научни тези. Тогава то изразява отношение към учебния процес и е предизвикателство за изява на собствените комуникативни умения. Полилогът обаче е крайно вреден за учебния
процес, ако не е свързан с него, а се отнася до изясняване на лични взаимоотношения и изразяване на персонални оценки.
Разликите в отговорите на учителите също са статистически незначителни по отношение на оценката на „диалогичната реч“ като средство за професионално-педагогическо общуване (F=2,146, sig=0,08>p=0,05). От получените
резултати се установява, че професионалният стаж на преподавателите оказва много силно влияние на техните отговори само относно „монологичната реч“ като средство за професионално-педагогическо общуване (F=3,625,
sig.=0,01=p=0,01). Това означава, че учителите в началото на своята кариера
предпочитат монолозите в процеса на професионално-педагогическото общуване и не приемат, че те затрудняват обучителния процес. С натрупването на
повече професионален опит обаче започват да разбират, че монологът в някаква степен е препятствие в процеса на преподаване и диалогичното общуване стои в основата на обучителния процес. Поради тази причина те навярно
започват да отразяват „монологичната реч“ като трудност в дидактическото
общуване. Динамиката на предпочитанията на учителите към „монологичната
реч“ показва, че монологаът е предпочитан като средство за взаимодействие в
процеса на дидактическото общуване в най-голяма степен от преподавателите
със стаж в училище от 5 до 10 години (изобразено с 2,00), а най-непредпочитан
от преподавателите със стаж от 15 до 20 години (изобразено с 4,00). Получените данни разкриват, че факторът пол не оказва съществено влияние на отговорите на анкетираните учители.
Резултатите от изследването разкриват още, че неречевите средства в
процеса на професионално-педагогическото общуване заемат много важно
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място. Това налага да се проведат специални изследвания за разкриване на
оптималните модели за неречево поведение на учителите по време на провежданите от тях уроци като на базата на получените резултати да се проведат
обучения и тренинги за придобиване на подходящи компетенции в това отношение. По понятни причини резултатите от анкетата, наблюдението, анализа
на конкретни случаи и експертните оценки показват, че неречевите средства
за професионално-педагогическо общуване („общуване чрез действия“, „кодово-символично общуване“ и „предметни средства за общуване“) се ценят повече в процеса на обучение по природо-математическите дисциплини. В това
отношение е установена достоверна и значима, макар и слаба връзка, между
насочеността на преподаваната учебна дисциплина (хуманитарна или природо-математическа) и общуването с действия по време на учебните занятия.
Учителите на второ място като средство за професионално-педагогическо общуване са поставили „кодово-символичното общуване“, изразявано
чрез схеми, формули, графики и пр. Това средство за професионално-педагогическо общуване е подобно на поставеното на второ място от учениците
средство за общуване „общуване чрез действия“. Очевидно е, че тази класация
е сходна с ранжирането на учениците и закономерна като логика от гледна
точка на преподавателската работа. „Кодово-символичното общуване“ като
средство за професионално-педагогическото общуване е по-съществено за
преподавателите по природо-математически дисциплини, защото естеството
на преподавания материал го предполага и налага. Поради това те непрекъснато използват схеми, чертежи, графики, формули и др., което обяснява високата им оценка, която са му поставили.
На трето място като най-важно средство за професионално-педагогическото общуване учителите поставят „предметните средства за общуване“
(тежест на значимост 2,145), което се изразява в това обучителният процес
да се онагледява с конкретни предмети, техни детайли или макети. Тези предпочитания логично са по-типични за преподавателите на природо-математическите дисциплини. С много близки до тях резултати те ранжират на четвърто място „монологичната реч“ (тежест на значимост 2,138) като средство
за професионално-педагогическото общуване. Това показва, че те разбират и
оценяват нейното значение за преподаването на обобщени и утвърдени знания, теории и постановки. Защото тази лекционна форма на преподаване е
незаменима в това отношение. С нея обаче не трябва да се прекалява и трябва
да се поднася артистично, интересно, увлекателно, с много примери и илюстрации, свързани с практическата приложимост на поднасяните теоретични
знания. Съчетаването £ с използването на мултимедийни продукти и други
средства за онагледяване несъмнено ще задържа в по-голяма степен вниманието на учениците и ще провокира тяхната активност. „Предметните средства“
като дидактическо средство за общуване в училище са подредени от учителите
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по следния начин: на първо място са поставени от 22 % от изследваните лица,
на второ място от 41,6 % и на трето място от 36,4 % от тях. „Монологичната
реч“ е на първо място за 21,3 % от изследваните учители, на второ място за
42,7 %, а на трето място за 36 %. Оказва се, че и учениците също придават голямо значение на „общуването с действия“ (тежест на значимост 2,116). Това е
видно от факта, че го поставят на второ място при ранжирането на средствата
за професионално-педагогическо общуване.
Третото и четвъртото място изследваните ученици определят за „кодовосимволичното общуване“ (тежест на значимост 2,112) и „монологичната реч“
(тежест на значимост 2,090).
Получените данни от прилагането на еднофакторния дисперсионен анализ (ANOVA) за разкриване на различията в отговорите на изследваните учители и ученици относно използваните средства за дидактическото общуване
по време на обучението им в училище показват, че не съществуват статистически значими разлики, които да са предизвикани от хуманитарната или природо-математическа насоченост на участниците в изследването. Статистически
значими различия (F=10,134, р=0,002) са установени само по отношение на
средствата за дидактическо общуване, които в анкетата не са уточнени, а са
обозначени с названието „други“. Тези различия обаче не са достатъчно информативни и не са с достатъчна значимост за провежданото изследване, което не налага техния качествен и количествен анализ. Липсват и статистистически значими разлики, които се обуславят от преподавателския стаж в сферата
на средното образование и пола на преподавателите.
Равносметката от направения анализ на използваните средства за дидактическо общуване разкрива, че мненията на изследваните лица в голямата си
степен са сходни. Представителите и на двете извадки ценят най-много проявите на диалогичността в обучителния процес. Резултатите от проведеното
изследване не установяват статистически значими разлики в отговорите на
анкетираните учители, които да се обуславят от преподаваните от учебни
дисциплини. Преподавателите по природо-математическите дисциплини логично отдават предпочитанията си в по-голяма степен на неречевите форми
на общуване („кодово-символично общуване“, „общуване чрез действия“,
„предметни средства за общуване“), а преподавателите по хуманитарни дисциплини оценяват повече „монологичната реч“. Това е показател, че при започването на преподавателската си кариера те трябва да преминават през различни форми на обучения от тренингов тип, които да повишат и специализират своята комуникативна и професионално-педагогическа компетентност.
Обобщаването на анализираните валидни случаи, които представляват 99,5 %
от изследваната обобщена извадка относно 6 променливи дава стойност за коефицента на Кромбах 0,726, който има голяма вътрешна консистентност и високи психометрични качества. Полученият резултат разкрива надеждността
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на използвания експериментален инструментариум и показва обективността
на направените изводи.
Проблемът за средствата за професионално-педагогическото общуване,
които влияят върху ефективността на протичане на учебния процес в училище е пряко свързан и с въпроса за трудностите, които изпитват учениците
и учителите, когато взаимодействат помежду си по време на учебните занятия. Под понятието „трудности“ в този случай се разбира психично състояние
на напрегнатост, породено от субективни, вътрешноличностни, или външни,
социалнопсихологически фактори, което възпрепятства успешното извършване на учебната дейност. Например дидактическото общуване се затруднява поради това, че у учениците невинаги съществува психическа готовност за
възприемане на информацията, преподавана от учителите. Понякога те не са
достатъчно подготвени в познавателно отношение, проявяват мързел, неувереност и разпиляност на интересите. Затова за учителите е от особена важност
да могат да открият съприкосновение с интересите на учениците, да установят
с тях адекватен психичен контакт и да наложат оптимален емоционален тон на
общуване. В този план ерудицията, авторитета, общителността, чувствителността, честността, справедливостта и др. са важни качества и умения, които
влияят за постигането на оптималните взаимоотношения и преодоляването
на трудностите в процеса на професионално-педагогическото общуване. Благоприятни в това отношение са уменията на учителите да си взаимодействат
с учениците, без да проявяват превзетост, неуважение или пренебрежение.
Нарушаването на посочените условия за установяване на ефективен контакт
води до прояви на равнодушие от страна на учениците или до откритата им
съпротива относно дидактическите въздействия на техните преподаватели.
Причина за възникването на тази трудност е, че редица преподаватели не познават индивидуалнопсихичните и възрастови особености на учениците, техните интереси, стремежи, равнището им на претенции и др., което е много
важно и необходимо при работата с младежите. Тъй като в този период последните проявяват ярко своята целенасоченост, ценности, равнище на претенции, интереси и др.
Получените данни показват оценката на трудностите в процеса на професионално-педагогическото общуване според изследваните лица. Най-голямата трудност е „неумението на преподавателите да установяват контакт с
аудиторията“ (тежест на значимост 2,013). Този факт се потвърждава и от резултатите от проведените наблюдения и получените експертни оценки. Оказва се, че преподавателите в процеса на дидактическото общуване не умеят да
излязат извън рамките на конкретните задачи на съответното учебно занятие.
Това е свързано не само със строго определените преподавателски функции,
но и с неумението им да включат учебните задачи в рамките на по-широко и
пълноценно общуване с учениците. На второ място като най-голяма трудност
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са посочени „притеснение на преподавателите от допускането на фактически
грешки“ (тежест на значимост 2,184). На трето място като най-голяма трудност са посочени „негативно отношение към учениците“).
Получените резултати от проведеното комплексно изследване (анкета,
наблюдение, експертна оценка, беседа, анализ на конкретни случаи и др.) изясняват, че според изследваните лица за голяма част от изследваните учители
са типични преживявания на емоционално неблагополучие, скованост, стремеж да се харесат на учениците на всяка цена, страх от неочакван неуспех,
силно раздразнение или паника при нарушаване на предварителния план за
поднасяне на учебния материал, отрицателно отношение към дадена ученическа група или отделни ученици, страх от методически грешки и др. Тези наблюдения показват, че успешното професионално-педагогическо общуване по
време на уроците в училище е тясно свързано със самоуправлението от университетските преподаватели на своите психични състояния и поведенчески
нагласи. Те трябва да преодоляват и трудности, свързани с неумението им да
се ориентират бързо в условията на дидактическото общуване, с прогнозирането на възможните варианти на развитие на комуникативните ситуации
при конкретно създадените условия, с планирането на обучителните взаимодействия, с неумението да се поддържа обратна връзка с учениците и тяхното
оптимално възприемане, с неумението за оптимално въвличане на учениците
в процесите на дидактическото общуване в зависимост от поставените конкретни учебни задачи.
Трудностите в процеса на професионално-педагогическото общуване
произтичат и от неумението на учителите да анализират психичните състояния на учениците в процеса на дидактическото общуване. Някои учители,
както бе посочено вече, не познават индивидуалнопсихологическите и възрастовите особености на учащите се, техните интереси, стремежи, равнището им
на претенции и др., което е много важно и необходимо при реализацията на
всеки обучителен процес. Пред учителите стоят за преодоляване още редица
комуникативни трудности. Затова на тях им е необходимо на базата на усвоени специални знания в различни форми на тренингово обучение да създадат в
себе си способности за импровизация в процеса на професионално-педагогическото общуване, да натрупат професионален опит и да развият специализирана комуникативна ерудиция и интуиция.
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СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПСИХОФИЗИЧЕСКАТА
ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ ЗАНИМАНИЯ С
АЕРОБИКА
Теодора Ж. Игнатова

STRUCTURAL CHANGES IN THE PSYHOPHYSICAL
PREPARATION OF STUDENTS BY PRACTICING AEROBICS
Teodora Zh. Ignatova

ABSTRACT: The period of studying at university is a time to makea choice in life and occupation. The purpose of the research is to create a model for specialized motive aerobics training
that would influence the psycho-physical state of students from pedagogical subjects. The methods
include: theoretical survey and analysis of specific scientific literature; statistical methods. From the
analysis of the results we can conclude that the model had a positive influence on the entire state of
psycho-physical readiness of the students.
KEYWORDS: Higher school, aerobics, sport, psycho-physical readiness
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–284/15.03.2012 г.

Висшето училище е етап от живота на студентите, през който се подготвят
да бъдат специалисти, да придобият необходими професионални умения, физически и психически качества за упражняване на избраната професия. Университетската програма по физическо възпитание и спорт цели създаване и поддържане на висока психофизическа работоспособност.
Заниманията с аеробика, удовлетворявайки специфичните биологични, естетически, емоционални и социални потребности, се явяват отлично средство
за разнообразяване и повишаване ефективността на учебния процес по спорт и
превенция срещу нарастващата хиподинамия у студентите. Като ответна реакция на необходимостта на младите хора от движение тя се развива, усъвършенства и обогатява различни стилове и разновидности.
М. Минева и Д. Несторова посочват, че „по своята същност аеробиката
представлява поточно и непрекъснато изпълнение на упражнения от основната
гимнастика под музикален съпровод, с различни нива на интензивност и координационна сложност“ [7, 8].
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Кардо аеробиката има за цел да развива и подобрява функционалните
възможности на организма посредством работа в аеробен и анаеробен режим.
Непрекъснатото изпълнение и координационната сложност на комплексите
благоприятно повлияват опорно-двигателния апарат, дихателната система,
сърдечно-съдовата система, кръвообръщението, нервната система и общото здравословно състояние на човека. Музикалният съпровод в аеробиката,
под чийто ритъм се изпълняват аеробните комбинации, създава положителни
емоции у занимаващите се.
Фитбол аеробиката предлага едно ново и различно натоварване. Увеличават се силата и издръжливостта, подобряват се координацията, равновесието и стойката. Повлиява се подвижността на гръбначния стълб и еластичността на мускулите и ставните връзки, което води до отстраняване или намаляване на ставните болки и нормално функциониране на вътрешните органи.
Пор де бра (Port de bras). Термин от хореографията, който буквално означава „движения на ръце и тяло“. Въпреки, че е млада фитнес дисциплина
(2006 г.), пор де бра е оригинална и модерна сплав между танц и терапевтични
елементи на фона на специална музика (чил аут амбиент), която създава не
само уникална атмосфера, но и условия за протичане на мисълта, своеобразен вид медитация в танца. Тази програма помага за постигане на пълно и балансирано състояние на телесно здраве, което е ново откритие в съвременния
фитнес [14].
По своята същност е mind and body dance, тренировка, направление,
което обединява пихофизическия потенциал на човека (душа и тяло; разум
и тяло; разумно тяло) за постигане на хармония и себепознание чрез своето
тяло. Въздейства на всички нива: психическо – усещане за красота, удовлетворение, хармония и релаксация; физическо – работа за мускулите на цялото
тяло чрез интегрирани движения, обръща се специално внимание на линиите
ръце-рамене и хълбоци-крака; биомеханично – координация и усещане за ритъм, движенията са елегантни и контролирани, благодарение на подобреното
нервномускулно състояние. Достъпно занимание за всеки, тъй като не се изисква специална подготовка или умения, прекрасно средство за справяне със
стреса от забързаното ежедневие.
Психофизическата подготовка е свързана с формиране на психофизическа готовност за адекватни действия в различни ситуации, чиято структура е
изразена от две взаимносвързани готовности – психическа и физическа.
Съществуват различни теории за същността и значението на психофическата подготовка [1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 и др.].
Според Д. Кайков „психическата (вътрешната) дейност произхожда
от физическата, външната (практическа) дейност. Вътрешната дейност
се разбира като субективно отражение на обективната действителност, а
външната като практическа, която се осъществява посредством проявата
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на физическите качества бързина, сила, издържливост, гъвкавост и ловкост
при доминиране на някое от тях.“ Практическата дейност се влияе от много
субективни фактори – опит, знания, умения, тип висша нервна дейност, функционално състояние и др. [4].
Като изхожда от постановката за единство на структурата на вътрешната
и външната дейност, В. Маргаритов посочва, че „психическата и физическата готовност имат един строеж, че съществува единство на психическата
и физическата гоговност в структурата на човешката дейност, която може
да се определи като психофизическа дейност, която е функция на психофизическата готовност“ [6].
Психофизическата готовност е състояние, определящо единството на
психическата и физическата готовност в структурата на човешката дейност
за адаптация към изменящата се среда за даден период от време. Тя може да
се разглежда като обща, специална, постоянна и ситуативна. Общата готовност се проявява в различни ситуации и определя практическите действия.
Общата, специалната и постоянната се проектират върху ситуативната. При
съответствие между психическата и физическата подструктури се формира
адекватна психофизическа готовност.
Р. Алексиев отбелязва, че „когато човек не може или много трудно се адаптира в процеса на появата на ситуации, адаптацията е неадекватна и определя неадекватна готовност“ [1].
Провокирани от актуалността на проблема за повишаване ефективността на психофизическата подготовка на студентите за професионална педагогическа дейност и на базата на теоретичните обобщения и предварителните
проучвания за възможностите на студентите, формулирахме следната хипотеза:
При системно прилагане на модифицирана методика за обучение и
усъвършенстване на студентите по аеробика ще се формира адекватна
психофизическа готовност за професионална педагогическа дейност.
Целта на настоящото изследване е проследяване динамиката на структурните изменения на психофизическата подготовка на студенти, бъдещи педагози, от модулно обучение аеробика.
За постигане на целта се решават следните задачи:
1. Да се разкрият теоретичните основи на проблема, които имат връзка с
изследването.
2. Да се изследват елементите на психофизическата готовност на студентите от научно направление „Педагогика“ за адекватна професионална педагогическа дейност.
Предмет на изследването е технологията на въздействие за формиране на
физическа готовност у студентите чрез модифицирана методика по аеробика.
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Обект на изследването са индивидуалните и групови показатели, които
характеризират основните компоненти на психофизическата готовност на
студенти от направление „Педагогика“ от ШУ „Епископ Константин Преславски“ за адекватна професионална педагогическа дейност.
Контингент на изследването са 30 студенти, включени в експериментална група (ЕГ), която работи по модифицирана програма от модела за психофизическа подготовка по аеробика.
За решаване на задачите на изследването, за постигане на целта и за доказване на хипотезата използвахме комплексна методика, която включва:
метод на теоретичен анализ и синтез; контент анализ; методи за психически
въздействия; математико-статистически методи за обработка на емпиричните
данни – корелационен анализ.
Изследването беше проведено през учебната 2007 – 08 година със студенти от Педагогически факултет на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. В тестовата батерия бяха включени: антропометрични
и функционални тестове, тестове за измерване на психическата готовност,
тестовете за измерване на физическата готовност. На базата на анкетно проучване, проведено преди експеримента, установихме, че студентите проявяват
интерес и имат положителна психологическа нагласа за системни занимания
с аеробика.

Анализ на резултатите
За установяване на зависимостите между физическото развитие, физическата дееспособност (годност) и психичните показатели на студентите, анализирахме емпиричните резултати от диагностичните процедури с помощта на
корелационния анализ.
Първата стъпка на корелационния анализ целеше извличането от интегралните корелационни матрици на корелационните коефициенти, които детерминират умерена (r от 0,3 до 0,5), значителна (r от 0,5 до 0,7), голяма (r от
0,7 до 0,9) и много голяма (r над 0,9) зависимости.
Втората стъпка на анализа беше свързана с конструирането на корелационен модел, за да се разкрие ефективността на приложения модел и методика за психофизическа подготовка на студентите. В тях в числителя с черен
цвят са маркирани коефициентите за корелация за тестовете от първото измерване, а в знаменателя с червен цвят са изложени коефициентите за второто
измерване.
В корелационен модел (фиг. 1) са представени зависимостите между показателите, които са диагностицирани преди и след експерименталното въздействие в ЕГ Аеробика – мъже.

цвят са маркирани коефициентите за корелация за тестовете от първото
измерване, а в знаменателя с червен цвят са изложени коефициентите за второто
измерване.
В корелационен модел (фиг.1) са представени зависимостите между
показателите, които са диагностицирани
преди и след експерименталното
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Високата интензивност в заниманията с аеробика са повлияли положително върху общата работоспособност на студентите. В тази група отчитаме
237
в края много висока зависимост между бързината на движението и тренираността (r1=0,64 – r2=0,93). Под влияние на приложената методика се усъвършенства вътрешната структура на физическата дееспособност. Умерена и значителна зависимост настъпва в края на изследването между скоростните и
силовите качества (r1=–0,17 – r2=–0,38) и равновесната устойчивост (r1=–0,44
– r2=–0,51).
След приложеното въздействие динамично се изменя и структурата на
психическите показатели. Устойчивостта на вниманието корелира в значителна степен с обхвата (r1=0,34 – r2=0,55), концентрацията (r1=–0,32 – r2=–0,60) и
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превключваемостта (r1=–0,04 – r2=0,54). В групата на динамично изменящите
се показатели попадат и активността, настроението и личностната тревожност.

Изводи и препоръки
Корелационните зависимости между отделните компоненти на психофизическата готовност на студентите разкриват следното:
1. В ЕГ Аеробика значителните зависимости между изследваните показателите са по-силно изразени.
2. Настъпили са структурни и качествени промени по отношение на физическото развитие, на физическата дееспособност и на нервно-психичната
реактивност.
3. Анализът на вътрешната структура ни дава основание да направим извода, че приложената методика в ЕГ Аеробика е съдействала положително върху вътрешно-структурните изменения както между двигателните качества на
студентите, така и тяхната зависимост с психическите. Това неминуемо води
до хармонизиране на структурата на психофизическата готовност. По този начин се формира адекватна психофизическа готовност за професионална педагогическа дейност.
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ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА
УЧЕНИЦИ ІХ–ХІІ КЛАС, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С БАСКЕТБОЛ
Теодора Н. Симеонова

DYNAMICS OF STUDENTS PHYSICAL FITNESS
VIII–XII CLASS DEALING WITH BASKETBALL
Teodora N. Simeonova

ABSTRACT: Basketball game is one of the most popular sports in school. Engaging in basketball sets out factors for development of qualities such as speed, strength, agility, agility, endurance,
flexibility and accuracy. Changes occurred in the course of training of students from class IX to XII
diagnose with tests that include elements similar to basketball. Dynamics of development of physical
performance is tracked and analyzed in this paper.
KEYWORDS: physical ability, basketball, students VIII – XII class.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
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Изложение
Баскетболната игра дължи своята популярност на всестранното благотворно въздействие върху всички органи и системи на организма на практикуващите го. Различните качества, които баскетболът създава, като бързина,
сила, ловкост, отскокливост, издръжливост, съобразителност и точност довеждат до съвършено развитие на двигателния апарат и координационна способност на човешкия организъм. Благоприятният емоционален фон, който се
създава при игрови условия, се дължи на рационалното използване на всички
естествени движения – бягане, скачане, хвърляне [5].
Пред учениците ІХ–ХІІ клас според ДОИ за учебно съдържание с обучението по баскетбол е поставена задачата да се усвоят технически и тактически
умения в нападение и защита, да се постигне висока ефективност в уроците и
в състезание и да се демонстрира собствен стил на игра [1].
Естествено заедно с усъвършенстване на техниката и тактиката се развиват и физически качества, в подготовката се използват различни условия, пох-
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вати и задания, създаващи стремеж у младите хора за максимално проявление
в упражнението на необходимото двигателно качество [4].
Разработените модели за усъвършенстване на техниката на стрелба в баскетбола, на способността на учениците за антиципация повишават резултатите от техническата, тактическата и физическата дееспособност.
Цел на нашето изследване е да разкрием динамиката на физическата дееспособност на ученици от ІХ–ХІІ клас, използвайки тестове за физическа кондиция и координация. С включени действия, широко застъпени при заниманията по баскетбол, ще реализираме изискванията на ДОИ за осъществяване
на основно ядро „Спортни игри“ и ще повишим ефективността на обучението.

Методика и организация
Периодът на педагогическия експеримент обхваща учебните 2005/6,
2006/7, 2007/8, 2008/2009 години. В изследването участваха 172 ученици (ІХ–
ХІІ клас) от училища в гр. Шумен, гр. Търговище и гр. Смядово – разпределени
в една контролна и две експериментални групи (СОУ и ПГ). За събиране на
данни момчетата бяха подложени на следните тестове: 20 м совалково бягане,
хвърляне на плътна топка от седеж, скок височина от място, подаване и ловене на топката срещу стена, придвижване в квадрат – 6х5 метра.

Анализ на получените резултати
Получените резултати са подложени на вариационен и сравнителен анализ. В таблица № 1 са данните в началото и края на експеримента, абсолютния
и относителен прираст на показателите и доверителната вероятност за контролната група.
Анализът на средните стойностия получени при момчетата в началото
на изследването от контролната и двете опитни групи владеят в еднаква степен основни технически умения и показват сходни физически качества, което
поставя трите наблюдавани извадки в равностойно положение и е гаранция
за коректност при старта на експеримента. Разсейването в границите до 10 %
доказва хомогенността на групите по отношението на физическата дееспособност и техническа подготвеност за трите групи в началото на изследването.
Коментирайки получените коефициенти на асиметрия и ексцес ще отбележим,
че двете опитни и контролната групи отговарят на изискването за нормалност
и симетричност на изследваните признаци.
Изключителен интерес в настоящето изследване представляват промените, настъпили в групите вследствие на оказаното експериментално въздействие по отношение на физическа и техническа подготвеност.
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№

Показатели

ЕІХн

7.
8.

20 m
Совалка
Хвърляне
топка
Скок височина
Ловене и
подаване
Защитно
придвижване

3,52
22,90

0,30
1,71

3,50
23,9

0,24
1,93

3,99

0,36

4,20

0,31

31,69

4,38

36,12

4,31

43,32

3,57

44,50

3,15

12,84

0,67

12,68

0,33

9.
10.
11.
12.

ЕІsн

ЕІХк

ЕІsк

d

d%

t

Pt

–0,02
1,00

0,6 %
4%

1,65
–1,73

85 %
89 %

0,21

5%

–1,66

85 %

4,43

14 %

–1,30

79 %

1,18

3%

–1,41

82 %

–0,16

1%

1,91

93 %

Таблица 1. Значимост на разликите между средните нива на физическа
и техническа подготвеност при контролна група
№

Показатели

7.
8.

20 m
Совалка
Хвърляне
топка
Скок височина
Ловене и
подаване
Защитно
придвижване

9.
10.
11.
12.

ЕІХн

ЕІsн

ЕІХк

ЕІsк

d

d%

t

Pt

3,54
22,8

0,51
2,43

3,36
29,10

0,29
3,97

–0,18
6,3

5%
5,87
28 % –14,42

99 %
99 %

4,13

0,36

5,23

0,48

1,1

27 % –16,23

99 %

34,78

3,87

50,39

3,70

15,61

45 %

–6,80

99 %

43,26

3,46

52,98

4,29

9,72

22 %

–8,46

99 %

12,86

0,64

11,69

0,46

–1,17

9%

13,14

99 %

Таблица 2. Значимост на разликите между средните нива на физическа
и техническа подготвеност при експериментална група І момчета

В таблица 2 и 3са обединени резултатите от експерименталните групи ЕГ1
(ученици от професионални гимназии) и ЕГ2 (момчета от среднообразователни училища) в началото и края на изследването.
№
7.
8.
9.

Показатели
20 m
Совалка
Хвърляне
топка

ЕІХн

ЕІsн

ЕІХк

ЕІsк

d

d%

t

Pt

3,55
22,92

0,30
2,40

3,39
30,69

0,20
3,70

–0,16
7,77

5%
34 %

7,63
–14,56

99 %
99 %

4,06

0,42

6,24

0,53

2,18

54 %

–17,66

99 %
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Скок
височина
Ловене и
11.
подаване
Защитно
12.
придвижване

10.

34,81

3,90

46,38

4,35

11,57

33 %

–5,72

99 %

42,15

3,10

52,88

4,35

10,73

25 %

–11,77

99 %

12,83

0,68

11,85

0,46

–0,98

8%

15,65

99 %

Таблица 3. Значимост на разликите между средните нива на физическа и
техническа подготвеност при експериментална група ІІ момчета

Успоредно с тези данни в таблици 1, 2 и 3 са представени изчислените
t- критерии на Стюдент за съответните групи, с които ще направим анализ за
значимостта на получените разлики в края на експеримента.
Анализът на таблиците показва, че и при трите групи се наблюдава повишение на средните стойности на показателите, носещи информация за нивото
на развитие на изследваните от нас признаци на физическа подготвеност. Относителният дял на прирастите (в проценти) показва, че по време на изследването по-бурно развитие на всички признаци се наблюдава при момчетата от
експерименталните групи. Ниският процентен дял при показателя 20 метра
висок старт от 5 % и за двете експериментални групи и разликите от 0,18 секунди за ЕГ І и 0,16 секунди за ЕГ ІІ можем да отдадем на факта, че в сравнение
с другите двигателни качества на човека бързината най-трудно се поддава на
усъвършенстване. Особено трудно се развива честотата на движенията, която
в най-голяма степен се счита за генетично обусловена и може реално да се
подобрява към 14 – 15-годишна възраст. Според Цв. Желязков [2]след това
постиженията се подобряват главно за сметка на силовия компонент и техническото усъвършенстване. Именно на техническото подобрение в резултат на
приложената от нас нова методика се дължи подобрението на бързината при
момчетата (15 – 19 години) от опитните групи. Тази промяна ще потвърдим с
голяма гаранционна вероятност.
Според Н. Йорданова [3] приоритетна задача на физическото възпитание
в училище е развиване на обща издръжливост. Тя е издръжливост по отношение на продължителна работа с умерена интензивност (мощност), включваща
функционирането на голяма част от мускулния апарат. Разликите, получени в
края на експеримента и при трите групи по отношение на признака „Совалково бягане“ са положителни. Прирастът от 6,30 пъти за ЕГ І и от 7,77 пъти за ЕГ
ІІ, съответно 28 % и 34 % относителен дял отдаваме на многобройните упражнения и учебни игри, при които са подобрява това двигателно качество. Това
се дължи и на възрастовите особености при учениците от експерименталните групи. При контролната група по отношение на този признак забелязваме
прираст от 5 %, който се дължи на случайни фактори (t = –1,73).

Динамика на физическа дееспособност на ученици... 319

С голяма достоверност – Pt = 99 % ще потвърдим и промяната от началните и крайните средни стойности при показателя „Скок височина“ за двете
експериментални групи. Вероятно този голям прираст от Х =34,78 см до Х =
50,39 см за първата опитна група и от Х = 34,81см до Х = 46,38 см за втората се дължи на това, че този признак се развива при стрелбата в движение,
стрелбата с отскок, овладяване на топката. Предложените експериментални
упражнения за усъвършенстване на тези технически похвати са повлияли на
отскокливостта. Нямаме гаранционна вероятност, че прирастът от 4,43 см при
момчетата от контролната група и относителен дял от 14 % е значим.
По време на експеримента настъпва известно стабилизиране на показател „Ловене и подаване в стена“ при двете опитни групи. Гаранция за подобрението на техническите умения на юношите да подават точно и бързо е
относителният дял на прираста от 22 % за ЕГ І и 25 % за ЕГ ІІ. Основание да се
счита, че въздействието върху опитните групи по отношение на точността на
подаването е било достатъчно ефективно търсим в променените средства и
методи на експерименталната програма. Упражненията, които прилагаме за
прогнозиране на изхода от стрелбата и от дадена игрова ситуация води до подобряване на ловкостта, силовата издръжливост на ръцете и раменния пояс и
техниката на ловене и подаване. Повишението от 9,72 пъти за ЕГ І и от 10,73
пъти за ЕГ ІІ за размера на промяната в бързината и точността на подаването
за времето на изследването е значително и потвърдено с висока вероятност Pt
> 99 %.
Умението да се придвижва по терена без топка е важно в съвременния
баскетбол. „Защитно придвижване“ е показател, който дава информация за
индивидуалната техника на защита. И тук наблюдаваме положителна промяна при трите групи. Сравнително ниският относителен дял от 9 % за ЕГ І и от
8 % за втората група можем за потвърдим с по-горе казаното по отношение на
бързината на момчетата в този възрастов период – на попадането им в сензитивна фаза. Подобряването на средните постижения при двете експериментални групи в края на периода е значимо (Pt = 99 %), докато при учениците от
контролната група е несъществено.

Заключение
С висока гаранционна вероятност може да се твърди, че през времето на
педагогическия експеримент при момчетата от експерименталните групи е настъпило значимо повишаване на нивото на всички изследвани признаци на
физическа и техническа подготвеност. Най-значими са промените по отношение на нивото на издръжливост, отскокливост и ловкост. Това наше мнение се
дължи не само на физическото развитие на учениците, но и на педагогическия
процес на обучение с приложената методика и модели по баскетбол. За същото
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време прираст наблюдаваме и при контролната група, особено по отношение
на сила на долните крайници при отскок. Промените, настъпили по отношение на издръжливост, сила и ловкост, са незначими.
Апробирането на модели на основата на способността на момчетата от
ІХ – ХІІ клас за антиципация рефлектира върху физическата дееспособност и
техническа подготвеност.
Недвусмислено е доказателството, че в края на наблюдавания период двете опитни групи значимо превъзхождат контролната по нивото на развитие на
всичи признаци. Това е доказателство за сполучлив избор на средства, методи
и тяхната комбинация, отразени в предложената нова учебна програма.
За постигане целите на ДОИ за ядро спортни игри – баскетбол в часовете
по спорт в голяма степен се развиват и усъвършенстват всички двигателни
качества на учениците. Измерването на физическата дееспособност с тестове,
които съдържат упражнения, близки до елементите на баскетболната игра, водят до повишаване на ефективността от двигателното обучение.
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СОЦИАЛНО КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ЧЕШКОТО
ПРИСЪСТВИЕ В ШУМЕН СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО
Тодорка М. Иванова

SOCIAL CATEGORIZARION OF HUMAN PRESENCE IN
SHOUMEN IN THE PERIOD AFTER THE LIBERATION OF
BULGARIA FROM OTTOMAN RULE
Todorka M. Ivanova

ABSTRACT: In the following text is revealed the multiple human presence in the town of
Shoumen after the Liberation of Bulgaria from the Ottoman rule. On the basis of a thorough examination of archives and various literature sources its summary and system categorization is being
accomplished. As a result of this, the following professional groups are formed: intelligentsia (teachers, engineers, architects, musicians, doctors), industrialists, craftsmen, workers in the production.
This presentation pays respect to the Czechs who have worked in the town of Shoumen and
devoted themselves to the development of the town in the late 1800s.
KEYWORDS: Czech presence, professional categorization, groups of intelligence, industrialists, craftsmen, workers in the production
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05-..../15.03.2012 г.

Няма област от историческото развитие на България след Освобождението, която да не носи отпечатъка от помощта и приноса на чуждестранни специалисти-ентусиасти, най-многозначителна част сред които са чешки граждани. Не случайно в края на ХІХ и началото на ХХ век се говори за значимо и
масирано чешко присъствие у нас [6:62].
Разглеждайки в дълбочина този проблем, се убеждаваме, че пребиваването на чехи у нас за коментирания период от време е явление предвид изключителната съдържателност на тяхната дейност, реализирана в нашата страна.
Важността на тези миграционни процеси се обуславя и от факта, че чешките
граждани се установяват в България със своята защитена професионалност,
амбициозно реализирана у нас с цел подпомагане на изстрадалия български
народ да възстанови своята държавност, да стимулират неговото културно,
просветно, промишлено и прочие – цялостно развитие.
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А що се отнася до масовостта на чешката миграция у нас, то тя е документирана от историята ни. Това е процес не мимолетен, а продължил десетки
години и реализирал се на няколко етапа. Първият етап отразява миграционните процеси от края на ХІХ век и това е най-масираната инвазия на чешки
специалисти по българските земи. Вторият етап обхваща годините от началото на ХХ век и представя миграцията на компактна група чешки заселници в
Северозападните райони на България. Третият етап се реализира през епохата
на социализма и отразява единични преселвания, част от които са свързани
просъществуването на смесени бракове [7:194].
Аналогично на чешките миграционни процеси в цялата страна, такива
развойни събития датират и в Шумен, и то още през епохата на Възраждането. Градът не прави изключение от националното културно, историческо и
обществено развитие. Той е едно от средищата на българската драматургия
като посредством работата си в тази насока усилия полагат както българи (Добри Войников, Васил Друмев преди Освобождението), така и чехи (Режисьорът на първото театрално представление тук например – Йосиф Майзнер – е
чех [1:42]). Шумен се явява и люлка на инструменталната и хорова дейност у
нас. След раждането на първия български оркестър тук в средата на ХІХ век
(1850 г.) с помощта на чешки музиканти и капелмайстори инструменталната
музика бързо се развива и със своето многостранно представяне се превръща
в притегателен център за цялата шуменска общественост.
Разглеждайки чешкото пребиваване в Шумен, интерес буди въпросът за
неговото мотивиране. През тези години Чехия е част от Австро-Унгарската
империя. И независимо че разполага със значителен брой професионалисти и
интелигенти, тези кадри нямат условия за реализация в своята страна, както
и да осигуряват прехраната си там. Именно това е и едната страна на миграционната обосновка.
От друга страна, чехите отдават и посвещават своята дейност на укрепването и израстването на нашия град. Както при Иречек например, както при
всички чешки граждани, работили в България, така и при „шуменските“ чехи
стимулът е една единствена цел: да помогнат „нещо при устрояването на училищата в тази новоосвободена страна“. Те нямат „никакви лични интереси“,
освен желанието си да видят „България голяма и силна“ [13:9].
Взаимоотношенията чехи – българи в Шумен не се проявяват само едностранно. Те се развиват благодатно и по отношение на възможността българи
да придобият професионална обученост в чешки учебни заведения. Такива
имена в Шуменския Държавен архив откриваме не малко. Това са братята Злати Матев Златев и Рачко Матев Рачев, Андрей В. Зехиров, Стоян Петров и др.
Така тези взаимни контакти между чешкия и българския народ в Шумен
с по-далечни корени, продължават и в годините след Освобождението. Чехите, мигрирали тук през този период, са част от първата заселническа вълна в
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историята на България. Повод за миграцията е приетият през 1880 г. закон за
заселване на пустеещите земи в България [8:98]. Това заселничество е първата
масирана инвазия на чешки специалисти и в Шумен, допринесли за възстановяването на града. Те идват от различни краища на Чехия и Австро-Унгария и
имат разнородни професионални интереси. Чехите, установили се в Шумен, са
предимно музиканти, учители, инженери, пивовари, бъчвари, агрономи, колбасари. Тяхното присъствие е обусловено от културната и икономическата потребност на града. Въз основа на това със своите умения и труд те допринасят
за неговото цялостно развитие и благоустройство.
Проследявайки в дълбочина „шуменското“ чешко представителство, се
установява значителна интелектуална и професионална многопластовост.
Анализирайки проучените показатели и въз основа класифициране на това
присъствие като цяло в България [7], насочихме усилия към определяне, конкретизиране и систематизиране на коментирания етнически потенциал, реализирал се в град Шумен. За база на социално-общественото категоризиране
послужи задълбоченото проучване на архивни материали и литературни източници. Предвид приноса и заслугите на социалната прослойка, чрез настоящото изследване отдаваме почит на чешката дан, като продължаваме доизясняване и конкретизиране на темата в очертаната насока.
В този ред на мисли чешкото присъствие в Шумен предстои да бъде представено посредством следната систематична класификация.
1. На първо място в подредбата е най-многозначителното съсловие – групата на интелигентите. Това са учители, музиканти, инженери, архитекти, лекари.
• Инженери и архитекти
В представената група трябва да се признаят значителните заслуги на
инж. Йероним Боготински. За годините от 1892–1896 той е „градски“ инженер
[9:459], [10:1081], [11:767], а през 1896 г. е и инженер в постоянната окръжна
комисия към общината [12:234]. От спомените на Емма Франц Милде – дъщеря на Франц Милде (един от създателите на фабрика „Шуменско пиво“) научаваме, че именно на Йероним Боготински шуменци дължат замисъла и реализирането на градския парк „Кьошковете“. Боготински заедно с Франц Милде
изготвят план, определят местоположението на главната алея и засаждат тези
вековни кестенови дървета, величествено извисяващи се и до днес [2:53].
През 1894 г., успоредно с Боготински, работи и А. Милер като окръжен
инженер [11:767]. В личните архиви на шуменци се срещат и още имена в тази
област – това са инженерите Логар и Рудолф Пицка [4:329,332]. А в Шуменския
Държавен архив срещаме още имената на арх. Евгени Геслер и арх. Тома Върхота. Техен е приносът за изграждане на градската инфраструктура на града
[2].
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• Учители
Министърът на народното просвещение през 1905 г. К. Величков споделя в свое слово: „След Освобождението ние, българите, изпитахме необходимостта от учители; не поканихме нито братята, които ни освободиха, не сме
търсили и сред други културни народи, дори за французите не си спомнихме
– помолихме един народ, чиято съдба е подобна на нашата, помолихме един
народ, изпълнен с енергия и трудолюбие – помолихме да ни помогнат чехите.
И не се колебая да призная – направихме щастлив избор, защото поканените
чешки учители изпълниха с чест своя дълг“ [13:20].
Тези думи на министър К. Величков отразяват присъствието на чешки
учители повсеместно в българските училища. Така е и в Шумен. Тук се изявяват не един или двама чешки учители. Принос за реализиране и развитие на
просветното дело в града имат Мария Ян Лангова (учителка по немски език и
ръкоделие от 1890–1920 г.) и Олга Надерни, които преподават в Шуменското
девическо училище „Нанчо Попович“. С името на еврейското училище в града
се свързва името на Каролина Белоглавова [4:326, 333].
Шуменските училища помнят и името на една чешка фамилия – К. Хохоров и Каролина Хохорова. За Каролина Хохорова научаваме, че през 1896 г.
преподава в шуменската Девическа гимназия [11:768], [12:238].
Известен със своите педагогически умения в града е Карел Махан. Той
преподава пеене в шуменското Третокласно училище през годините 1898–1899
и като педагог впечатлява със своите педагогически умения и подход. Работата на Махан в тази насока е изключително целенасочена и рационална предвид издадените от него учебници за часовете по пеене като например „Кратък
учебник по пеене за средните мъжки и девически училища“ [3]. Неговата отдаденост на педагогическата кауза се допълва и от ученическите хорове, които
той сформира, ръководи и за чиито нужди пише не една или две хорови песни.
Чешките учители в Шумен се изявяват и като инструментални педагози.
Така Махан преподава и цигулка в Третокласното педагогическо училище в
града [3:а.е.1]. Навярно във връзка с тази негова дейност е и учебникът му по
цигулка в три части [3:а.е.7], което ни разкрива, че дейността на Махан като
инструментален педагог е изключително задълбочена и целенасочена. Единствено присъствието на солидно инструментално владеене и методическо познание в областта биха довели до издаването на тричастен учебник по цигулка.
Като инструментални педагози извън границите на казармите се отличават и чешките капелмайстори. Едгар Блюмел е най-изявеният измежду тях. В
някои литературни източници го срещаме определен като чех, а на други места
– като судетски немец. В действителност той пристига в Шумен с първите чешки специалисти, когато Чехия е още в рамките на Австро-Унгария. Ето защо се
слива с чешкия емиграционен поток и разгръща широка и незабравима музикално-композиторска и капелмайсторска дейност в Шумен. Освен преките си
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задължения в седми пехотен Преславски полк, Блюмел преподава и уроци по
пиано. Така той обучава Паула Вайсман, която по-късно е и първата клавирна
педагожка на забележителния наш композитор Панчо Владигеров.
• Музиканти
Прослойката на музикантите, към която принадлежат и капелмайсторите, е особено представителна. Коментирайки капелмайсторската миграция в
Шумен (края на ХІХ – началото на ХХ век), трябва да се има предвид, че тя е
част от цялостното, преди всичко, чешко присъствие в града след Освобождението. Нещо повече – чешките капелмайстори са знаково присъствие не само
за Шумен, но и за цяла България. Те съставляват отделна глава в историята на
българската музикална култура.
Изявена е фигурата в тази насока на Вечеслав Червенка [11:771]. Той е
капелмайстор, за когото макар и данните да са твърде оскъдни, те, както и честото споменаване на неговото име, документират активна музикантска изява.
Тук отново трябва да се спомене името на Едгар Блюмел. Неговата фигура
е една от най-дейните от това съсловие. Шуменци дълги години помнят концертите, организирани от него, както и личното му участие в тях. Посредством
своята дейност той допринася неимоверно много за развитието на инструменталния живот в нашия град.
От групата на музикантите след Едгар Блюмел следващо многозначително име е това на Карел Махан. Освен като педагог, той се изявява с разностранната си музикална дейност. Не само в Шумен, но и в цяла България е известен
като педагог, теоретик, фолклорист-изследовател, композитор. И независимо
че престоят му в Шумен е много кратък (двугодишен), той има своите приносни моменти за града, както вече бяха отбелязани в текста.
Сред работещите в Шумен чешки музиканти са и капелмайсторът Антон
Либих, флигорнистът бъдещ професор Пелишек, флейтистката Ана Фр. Бартова. В града работи и пианистът Карел Бахумеров Шимачек. Същият малко
по-късно в годините (1926) изготвя и публикува „Речник на чуждите думи в
музиката“ [4:333].
В Алманаха на града от този период срещаме едно име, неспоменавано в
никои архивни или литературни материали – Вилхелм Скариант. За него научаваме единствено, че през 1894 г. работи като капелмайстор към седми пехотен шуменски полк [11:770].
• Лекари
Присъствие на чешки лекари в Шумен се установява през годините на
Балканската война (1912). Това е времето, когато в града пристига чешка лекарска мисия. Нейната задача е оказване на медицинска помощ на нуждаещото се население в града [14:337].
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Но имена на лекари-чехи, отдали се на докторската професия, срещаме и
доста по-назад в годините. Така например като такъв работи Вицарас [11:770].
През 1894 г. той изпълнява длъжността младши лекар и същевременно е и санитарен подпоручик.
В сравнение с останалите социално-обществени чешки съсловия, за представителите на лекарите данните са оскъдни. Освен направените цитирания
по-горе, друга информация в тази насока към днешна дата не бяха открити.
2. Втората социално-обществена група представя индустриалците. Найизявено тук е името на браера, инженера и техника Франц Милде. Нещо повече – Франц Милде е знаково присъствие за нашия град. Пристигайки в България през 1879 г., той се установява в Шумен три години по-късно. Благодарение именно на него градът ни дължи развитието и разрастването на бирената
индустрия тук, построяването и преуспяването на Шуменската пивоварна
фабрика, известна днес със своето производство – бирата „Шуменско пиво“.
Възникването и развитието на производството на захарно цвекло в Шумен е свързано с името на Габриел Ярослав Вешин (син на художника Ярослав
Вешин). Във връзка със същото производство трябва да се споменат и имената
на агронома Карел Шмерда и на инж. Рудолф Пицка [5:121], [4:332].
3. На следващо място е прослойката на занаятчиите. От спомените на
Емма Франц се открояват имената на майстора сладкар и фурнаджия Антон
Машек (Машков), който открива и собствена хлебопекарна, колбасарят Йосиф Вацлав Леополд, фотографът Сами Гелч, градинарите Йосиф Хлад и Долежал [2], [4:332].
4. Средоточие на последното четвърто съсловие са работниците в производството. Именно в основаната от Франц Милде пивоварна фабрика
голяма част от работещите са били чехи. След смъртта на Франц Милде неговото дело е продължено от по-малкия му брат Шебастиян Милде. Заслуги
за развитието на пивоварната ни промишленост дължим и на Франц и Карел
Хлад, Холец Пепик, Леополд Антон Брестяков, на майсторите бъчвари Ярослав Йозеф Пекарек и Грегор, на Свобода, Франц Жгален, Поспешел, Ханза и
Леополд Червенка [4:331].
Изложената съсловност откроява една впечатляваща широта и разнопластовост на чешкото присъствие в Шумен след Освобождението. То е важно не
само за нашия град, но е и емблематично, тъй като чрез своята дейност допринася значително за многостранното разгръщане и развитие на града. В такива
години, каквито са следосвобожденските, както на Шумен, така и на цяла България са били нужни именно такива ентусиазирани професионалисти, дошли
и отдали се всеотдайно на възстановяването и възхода на нашата страна.
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ABSTRACT: At present,social development issues for the socialization of the child are still
at hand. Our specific goal was to examine the relationship between social development and motor
activity of the child in preschool.
KEYWORDS: socialization, social development, motor activity, motor development, preschool
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–293/15.03.2012 г.

Човекът е най-висшето творение на природата. През целия си съзнателен живот той се стреми към усъвършенстване. Усвоява социален опит чрез
вътрешния си свят и външните въздействия, за да се превърне в личност –
открита система, отворена за околния свят, която непрестанно приема, преработва и предава социална информация. Благодарение на това се постига
социална адаптация и съзнателна регулация на поведението, които благоприятстват за приобщаване на човека към социалните условия, за формиране и
усъвършенстване на личността, за социализацията му в обществения живот.
За детето от предучилищна възраст се разкрива възможността за цялото му
личностно развитие, за неговата познавателно-творческа и социална активност [13].
На сегашния етап на общественото развитие проблемът за социализацията на детето е актуален, защото чрез неговото решаване се създава възможност то своевременно и осъзнато да се ориентира в заобикалящата го
действителност, да овладява способи за нейната оценка и за формиране на
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социални компетенции и отношения. В тази връзка у нас се породи идеята да
разгледаме някои аспекти на социализацията на детето в предучилищна възраст. Конкретната ни цел беше да изследваме взаимовръзката между социалното развитие и двигателната дейност на детето в предучилищна възраст
(ПУВ). В процеса на работа се откроиха три задачи:
 да осветлим и прецизираме понятийната еволюция на проблема за социализацията на децата от ПУВ;
 да проучим двигателната дейност на децата като генетични и реализационни фактори за социализацията на децата;
 да потвърдим взаимовръзката между социалното развитие и двигателната дейност на детето в предучилищна възраст.
Изследването се отличава с предимно теоретична насоченост.
Процесът на социализация е определен от У. Бронфенбреннер като съвкупност от всички социални процеси, благодарение на които индивидът усвоява определена система от норми и ценности, позволяващи неговото функциониране като член на обществото [3].
Според Л. Димитров, стадиите на социализация при човека трябва да се
основават на етапите на развитие на психология на личността – „Това са възрастови периоди на цялостно развитие, съзряване и обогатяване на човешката личност, при всеки от които доминираща роля имат едни или други фактори, обстоятелства, ценности“ [13].
Основните стадии в социализацията на човека, с оглед дейностите в различните възрасти и въздействието на различни фактори, Л. Димитров определя така: период на предучилищно детство (от раждането до 6–7 г.); училищно детство (от 6–7 до 13–14 г.); юношество или ранна младост (от 13–14 до
17–18 г.); зряла младежка възраст (от 17–18 до 28–30 г.); социална-трудова реализация на човека (от 28–30 до 55–60г.; период на социална осигуреност хора
(над 55–60 г.).
Други автори Н. В. Андреенкова [1], А. Юровски, Галинский [9] диференцират няколко стадия на социализация, първият от които е стадий на ранната
социализация, който обхваща периода на ранното и предучилищно детство.
Тогава човешкият индивид придобива първите необходими знания и опит. На
този етап се формират основните свойства и качества на личността. Главният
фактор, който оказва социализиращо въздействие върху личността в този период се характеризира с навлизането на първичните социални групи (семейство, игрови групи, детската градина, училище), където се усвояват основни
социални отношения и норми. Тогава детето получава първите познания за
заобикалящия го предметен и социален свят и за междуличностните отношения, формира своите социални и етико-нравствени понятия и ценности, усвоява необходимите образци на поведение.
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В обобщен план приемаме, че терминът социализация означава придобиване на социален опит от личността. Характерно за социализацията е, че обхваща целия живот на човека. Този процес е продължителен (long-life process),
бавен и се извършва под влиянието както на ендогенни5 характеристики на индивида, така и на екзогенни6 особености на средата и обществото. Понятието
социализация е тясно обвързано с развитието, възпитанието и адаптацията.
Необходимо е да се прави разлика между понятията „социализация“ и
„социално развитие“. Социализацията обхваща целия жизнен път на човека в
обществото и не се ограничава във времето с периодите и етапите на изграждане на личността. Докато социалното развитие е процесът на усвояване и понататъшното развитие на социално-културен опит на индивида, необходим
за включването му в системата на социалните отношения, която се състои от:
 трудови умения;
 знания;
 норми, ценности, традиции, правила;
 социални черти на личността, които позволяват на човек да съществува удобно и ефективно в обществото на другите, толерантност [8].
Според Л. Десев до голяма степен социално развитие на детето се постига
в/и чрез социализацията, което се превръща от индивид в член на обществото. Същевременно целите обаче на социализацията и на социалното развитие
се различават помежду си. Целта на социалното развитие е да стане индивидът съзнателен за ролите, които трябва да играе, да бъде това, което трябва да
бъде, а чрез социализацията индивидът осъзнава съществуващата си роля в
обществото [10].
Съдържанието на социалното развитие се определя, от една страна, от
всички социални влияния (нивото на световната култура, общочовешките
ценности), а от друга – от индивидуалното отношение на личността, от разкриването на творческия потенциал на индивида.
Л. С. Виготски изтъква, че голямо значение за обективното разбиране на
детското развитие има социалната ситуация, в която то се извършва. Тя представлява единствено и неповторимо отношение между детето и заобикалящата го действителност, която се характеризира, от една страна, с обективното
положение на детето в отношенията с възрастните, а от друга, със субективното отражение на това положение в преживяванията на децата [6].
Според А. Н. Леонтиев социалното развитие на детето се характеризира
основно с връзката между него и неговата среда чрез дейностите. Той счита, че
5

6

Ендогенни – това са фактори, които са формирани в самия организъм и са израз на
неговата биология. Тези фактори могат да бъдат означавани като наследени (генетични, биологични и придобити).
Екзогенни – фактори на окръжаващата среда – природни (механични, химически,
физически) и социални (обществено битови и професионално трудови).
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водещата дейност има решаващо влияние върху развитието на психиката на
детето през даден възрастов период. В ранна детска възраст водеща дейност е
общуването, диалогът с възрастни и предметно-манипулативната дейност, в
предучилищна възраст – игровата дейност, в началното училище – учебната
дейност.
Чрез своите изследвания А. Н. Леонтиев [14] стига до заключение, че социалното развитие на детето трябва да се свързва с игровата дейност. Предучилищната възраст е ознаменувана с действеното опознаване на света от детето, и то главно чрез игрите, което определя и „независимостта“ на детските
дейности от реалността. С други думи детето възприема неговото социалното обкръжение чрез игровата дейност, която разкрива смисъла на човешкото
взаимодействие в различни ситуации.
Д. Елконин [12] разделя основните групи дейности на две. Първата се основава на усвояването на дейности, свързани с обществените отношения, на
чиято основа се развива мотивационно-потребностната сфера на личността.
Втората група дейности се свежда към усвояване на знания, умения и навици, на чиято основа се развиват интелектуално-познавателните компоненти и
операционално-техническите възможности.
Както бе установено игровата дейност е водеща в предучилищна възраст.
Тя е част от многообразната двигателна дейност на детето. Според Е. Петрова,
двигателна дейност способства не само за хармоничното му физическо развитие, но и за цялостното формиране на детската личност. Тя е биологически
присъща за подрастващия организъм на малкото дете [16].
Предпоставките за „елементарна“ двигателна дейност, свързана с опознаване на обкръжаващия го (социален) свят, според Дж. Вероф [2], възникват
още на двегодишна възраст у децата. Анри Валон отбелязва връзката между
емоциите, двигателната функция и социалната интеграция на детето. Според
него движението е свързано с усъвършенстване на познанията и способностите на детето [4].
Корелация между социализацията на детето и двигателната дейност установяват чрез своите изследвания и Е. Холиндер и Р. Мартенс. Регистрира се
висока зависимост между координационните способности, умствената, двигателната и социалната активност при децата (А. Момчилова, 1998). В изследването се проявява зависимост между развитието на координацията и физическите качества.
Изложените аргументи потвърждават, че детството е период на физическо, психическо и социално развитие, които са основополагащи за личностното формиране на човека. Не случайно предучилищната възраст (3–7 г.) е определена от много изследователи (Я. А. Коменски, М. Монтесори, Н. С. Лейтес
[15]) като особено благоприятен период за формиране на определени качества
и възможности. През тези години са повишени възприемателните способно-
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сти, емоционалната отзивчивост към дадени влияния, чувствителността, изостреността на сетивата [7]. В научната литература тези периоди се известни,
като сензитивни периоди на детското развитие.
Предучилищната възраст е сензитивен период от изключително значение
за появата на детето в света на социалните отношения, за процеса на неговата социализация, която според Виготски е „врастване в човешката култура“.
В този аспект Л. С. Виготски разглежда психичното развитие на детето като
диалектическо единство между естественото съзряване и социалното развитие, като отчита водещата роля на социалното развитие, детерминирано от
направляващите въздействия на обществото върху индивида. Психичното
развитие води до формиране на онези качества на личността, които са идеални за околната среда на човека, която е основополагаща за развитието му [5].
Крум Рачев [17] в своите изследвания доказва сензитивността за развитие на двигателните способности в предучилищна възраст. През този период
се формират произволните действия въз основа на овладените основни движения и различните двигателни навици. В този процес децата обогатяват своя
двигателен опит. С това се повишава двигателната им активност и възможностите им да преодолеят евентуални трудности, свързани с двигателната дейност и компетенциите им за игра.
В детската градина формираните у децата интереси и мотивация, положителните самоизяви, взаимодействията, контролът и самоконтролът в игрови ситуации са предпоставки за развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване, за двигателна и личностна активност, за приложение на
собствени идеи и опит в разнообразни условия. Естествено-приложната двигателна дейност в предучилищна възраст изискват детето да:
– познава и изпълнява естествено-приложните движения ходене, бягане,
скачане, хвърляне, лазене, провиране, катерене и вис;
– спазва основните изисквания за точно изпълнение на естествено-приложните движения и двигателни дейности при безопасност и взаимопомощ;
– комбинира естествено-приложните движения съобразно задачите и
разкрива техните въздействия и особености;
– изпълнява двигателна дейност с организиращ характер (строяване,
престрояване и др.);
– прилага изучени физически упражнения в игри и в разнообразни условия;
– разбира значимостта на двигателната дейност за здравето и за хармоничното физическо развитие, за спорта, за различните дейности и професии;
– проявява активност при изпълнение на физическите упражнения;
– изразява удовлетвореност от индивидуални и групови изпълнения на
двигателни дейности.

334 Чавдар Сотиров

Заключение
Проучените концептуални теории на различни автори изясняват, че понятието „социализация“ е твърде обширно и може да се разглежда от множество аспекти. От социално-педагогическа гледна точка и като резултат на
нашето теоретично проучване, под социализация на детето препоръчваме
да се разбира процес, чрез който детето усвоява поведение, умения, мотиви,
ценности, убеждения и норми, свързани с неговата култура в периода на предучилищно детство.
В контекста на поставените задачи синтезирахме следните по-важни изводи:
1. Двигателната дейност силно корелира със социалното развитие на децата като процес, при който те възприемат ценностите и традициите на
своя народ, култура, общество, в което живеят.
2. Двигателната дейност на децата интегрира основни генетични и реализационни фактори за социализацията на децата. За това съдейства натрупването на компетенции, двигателни умения и двигателни навици. Децата
са в състояние да си помагат сами в изпълнението на ежедневните дейности
и комуникации.
3. Всички компоненти на социалното развитие са тясно свързани. Следователно промени в един от тях неизбежно води до промяна в останалите
три компонента (Културни умения, Специфични познания, Социални умения,
Ролята поведение).
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ABSTRACT: Report was based on a survey with parents of pupils from V – VIII class. Its
aim was to explore their views and attitudes towards sport and the educational process in physical
education and sport in Bulgarian schools.
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Константин Преславски“ по проект № РД–05–284/15.03.2012 г.

В научната литература съществуват разнообразни течения и теории, които разглеждат факторите, оказващи влияние при формирането на интересите
у индивида и разнообразието от мотиви, водещи до тяхното удовлетворяване.
Но въпреки различията в отделните теории, психолозите са единодушни по
отношение на съществената роля на родителите при възпитанието и оформянето на мирогледа на техните деца.
Родителите оказват не само пряко, но и косвено влияние при формирането на първите интереси на своите наследници. В ролята си на първи модели за подражание те влияят не само върху тяхното поведение, но и формират
желания и предпочитания към определени дейности. Именно това влияние
обяснява защо толкова често децата на родители, интересуващи се от даден
вид спорт, също появяват интерес към него.
Ето защо при провеждане на тригодишно лонгитудинално изследване,
разглеждащо корелацията между ефективността на обучението по физическо
възпитание и спорт и индивидуалните интереси и мотиви за спортуване на
учениците, една от задачите, които си поставихме бе да проучим мнението и

Родителите оказват не само пряко, но и косвено влияние при формирането
на първите интереси на своите наследници. В ролята си на първи модели за
подражание те влияят не само върху тяхното поведение, но и формират желания
и предпочитания към определени дейности. Именно това влияние обяснява защо
толкова често децата на родители, интересуващи се от даден вид спорт, също
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интерес към него.
Ето защо при провеждане на тригодишно лонгитудинално изследване,
разглеждащо корелацията
между
ефективността
на учебния
обучениетопредмет
по физическо
отношението
на родителите
към
спорта и към
физическо
възпитание
и
спорт
и
индивидуалните
интереси
и
мотиви
за
спортуване
на
възпитание и спорт.
учениците, една от задачите, които си поставихме бе да проучим мнението и
За целта проведохме
анкетаис към
родителите
ученици
от прогимотношението
на родителитекратка
към спорта
учебния на
предмет
физическо
назиалния
на основна образователна степен. Анкетата съдържаше девет
възпитаниеетап
и спорт.
За с целта
проведохме
кратка като
анкета
с родителите
на ученици
от
въпроса
алтернативни
отговори,
в единия
от въпросите
предоставихме
прогимназиалния
етап
на
основна
образователна
степен.
Анкетата
съдържаше
възможност на родителите да направят предложения и препоръки, които не са
девет въпроса с алтернативни отговори, като в единия от въпросите
визирани
в анкетния
лист.на родителите да направят предложения и препоръки,
предоставихме
възможност
Успоредно
с провеждането
на анкетата с родителите проведохме и анкета
които
не са визирани
в анкетния лист.
Успоредно
с провеждането
анкетата с родителите
проведохме
и анкета с
с техните
деца, като
сравнихмена
резултатите
от идентичните
въпроси.
техните
деца, като сравнихме
резултатите
от идентичните
От попълнилите
анкетата
131 родители,
96 (73въпроси.
%) са жени, а 35 (27 %) –
От попълнилите анкетата 131 родители, 96 (73%) са жени, а 35 (27%) –
мъже.
каксе
серазпределят
разпределят
те във
възрастов
(фиг. 1):
мъже. Ето
Ето как
те във
възрастов
аспектаспект
(фиг. 1):

над 50г.; 1%
41‐50г.; 13%

до 30г.; 11%

Възраст

31‐40г.; 75%

до 30г.

31‐40г.

41‐50г.

над 50г.

Фиг. 1.Възрастов състав на анкетираните родители

Фиг. 1. Възрастов състав на анкетираните родители

Прави впечатление високият процент на родителите (75%) между 31 и 40
години,
от които
71% са на високият
възраст до процент
35г., т.е. по-голямата
част от(75
анкетираните
Прави
впечатление
на родителите
%) между 31 и
родители са млади хора, което предполага, че голяма част от тях би трябвало да
40сегодини,
от
които
71
%
са
на
възраст
до
35
г.
,
т.
е.
по-голямата
част от анкеинтересуват и дори да практикуват някакъв вид спорт.
тираните
родители
са
млади
хора,
което
предполага,
че
голяма
част
от тях би
На следващия въпрос „Какво е отношението Ви към спорта” (фиг.2)
дадохме възможност
на родителите
дада
аргументират
отговорите
Аргументите
трябвало
да се интересуват
и дори
практикуват
някакъвси.вид
спорт.
на На
родителите
с положително
отношение
към спорта
гравитираха
следващия
въпрос „Какво
е отношението
Ви към
спорта“ около
(фиг.2) да-

дохме възможност на родителите да аргументират отговорите си. Аргументите
256 сенна родителите с положително отношение към спорта гравитираха около
тенцията на древноримския сатирик Д. Ю. Ювенал „Здрав дух в здраво тяло“
(Mens sana in соrроrе san), която част от родителите бяха цитирали.

сентенцията на древноримския сатирик Д. Ю. Ювенал „Здрав дух в здраво тяло”
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(Mens sana in соrроrеПроучване
san), която
част от родителите
бяхана
цитирали.

Отрицателно;
0%
сентенцията на древноримския сатирик Д. Ю. Ювенал „Здрав дух в здраво тяло”
Нямам
(Mens sana in соrроrе san), която част от родителите бяха цитирали.
отношение;
29%Отрицателно;
Положително;
Какво е отношението
Ви към спорта?
0%
71%

Какво е отношението Ви към спорта?

Нямам
отношение;
29%

Положително;
71%
Нямам отношение.

Положително

Отрицателно

Фиг. 22.
Фиг.

При сравняване
на отговорите Положително
на родителите на Отрицателно
този въпрос с тези,
Нямам отношение.
получени
от проведената
с учениците
на въпроса „Какво
е отношението
При сравняване
наанкета
отговорите
на родителите
на този
въпрос с тези,
на
родителите
Ви
към
спорта?”,
според
които
8%
от
родителите
имат
получени от проведената анкета с учениците
на
въпроса
„Какво
е
отношението
2
отрицателно отношение, сме длъжни Фиг.
да допуснем
вероятността, че част от
на родителите
родителите
към спорта?“,
които
8 % от родителите
не саВиотговорили
честно испоред
са прикрили
негативното
си отношение имат
При отношение,
сравняванеотговор
на
родителите
на този въпрос че
с тези,
отрицателно
смеотговорите
длъжни
да
допуснем вероятността,
част от
към спорта,
посочвайки
в) „нямамна
отношение”.
получени
анкета
с учениците
насвъпроса
„Каквоотношение
е отношението
Въпреки
високият
процент
(71%)
положително
към
родителите
неотсапроведената
отговорили
честно
иродители
са прикрили
негативното
си отношение
на родителите
спорта?”,
които
8% еотедва
родителите
процентът
отВитях,към
занимаващи
се вспоред
момента
със спорт
1% (фиг. 3).имат
къмспорта,
спорта,
посочвайки
отговор
в) „нямам
отношение“.
отрицателно отношение, сме длъжни да допуснем вероятността, че част от
Въпреки не
високият
процент
(71 и%)сародители
положително
отношение
родителите
са отговорили
честно
прикрили снегативното
си отношение
Занимавам се
Занимавали
ли
сте
се
с
някакъв
вид
спорт?
към
спорта,
посочвайки
отговор
в)
„нямам
отношение”.
към спорта, процентът от тях, занимаващи се в момента със спорт е едва 1 %
в момента; 1%
(фиг. 3). Въпреки високият процент (71%) родители с положително отношение към
спорта, процентът от тях, занимаващи се в момента със спорт е едва 1% (фиг. 3).

Да; 56%
Занимавам се
в
Не; 43% момента; 1%

Занимавали ли сте се с някакъв вид спорт?
Да; 56%

Не; 43%
Не

Да

Занимавам се в момента
Фиг. 3

Не

Да

Занимавам се в момента
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Един родител е посочил, че в момента практикува „тае-бо“. 56 % от останалите родители са се занимавали със следните спортове: футбол, лека атлеЕдин спортна
родител гимнастика,
е посочил, чехандбал,
в момента
практикува
„тае-бо”.
56% от
тика, баскетбол,
тенис
на маса, борба,
спортна
останалите
родители
са
се
занимавали
със
следните
спортове:
футбол,
лека
стрелба, спортни танци, конен спорт, ски бягане, предимно на ученическа възатлетика, баскетбол, спортна гимнастика, хандбал, тенис на маса, борба, спортна
раст. 43 % от тях никога не са спортували. Ниският процент на занимаващите
стрелба, спортни танци, конен спорт, ски бягане, предимно на ученическа
се с някакъв
влияе негативно
при създаването
на
възраст. спорт
43% отродители
тях никогабезспорно
не са спортували.
Ниският процент
на занимаващите
желание
за
спортуване
у
техните
деца.
В
подкрепа
на
това
твърдение
се
явяват
се с някакъв спорт родители безспорно влияе негативно при създаването на
желаниеполучени
за спортуване
у технитевъпрос
деца. В „Поощрявате
подкрепа на това
твърдение
се явяват
резултатите
от следващия
ли сина
(дъщеря)
си
резултатите
получени
от
следващия
въпрос
„Поощрявате
ли
сина
(дъщеря)
си да
да спортува?“ (фиг. 4).
спортува?” (фиг. 4).

Поощрявате ли сина (дъщеря) си да спортува?
Не; 7%

над 50г.;

Да, той
тренира; 11%

Да; 82%

Не

Да, той тренира:

Да

над 50г.

Фиг. 4

Фиг. 4.

Общият процент родители поощряващи децата си да спортуват е 93%, но

Общият
процент
родители
поощряващи
да спортуват
е 93 %,че
ноне
процентът
спортуващи
ученици
е едва 11%.децата
7% отси
родителите
признават,
поощряват
своите
деца
да
спортуват.
Тези
7%
родители
са
възможно
обяснение
процентът спортуващи ученици е едва 11 %. 7 % от родителите признават, че
за отговорите
8%даотспортуват.
учениците,Тези
според
които техните
родители
имат
не поощряват
своитенадеца
7 % родители
са възможно
обясотрицателно отношение към спорта.
нение за отговорите
на 8 % отзаучениците,
според
които
иматна
Един от начините
създаване на
интерес
къмтехните
спорта еродители
посещаването
отрицателно
спортниотношение
състезания към
на спорта.
живо. Ето защо следващият въпрос от анкетата с
Един
от начините
за създаване
на интерес
към спорта е5).
посещаването на
родителите
бе „Посещавате
ли спортни
състезания?”(фиг.
спортни състезания на живо. Ето защо следващият въпрос от анкетата с родителите бе „Посещавате ли спортни състезания?“ (фиг. 5).
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Фиг.5.5
Фиг.

Това, което ни направи впечатление при отговорите на този въпрос, са
Това, което
ни направи
припосочили,
отговорите
този въпрос,
са едеднаквите
проценти
(19%)впечатление
на родителите,
че на
посещават
спортни
наквите
проценти
(19
%)
на
родителите,
посочили,
че
посещават
спортни
съссъстезания заедно с техните деца и учениците, отговорили на идентичния въпрос
в
проведената
с
тях
анкета:
„да,
редовно”.
тезания заедно с техните деца и учениците, отговорили на идентичния въпрос
71% от
родителите
не посещават
в проведената
с тях
анкета: „да,
редовно“.спортни състезания, като част от тях
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващият ги спорт в гр.
71 % отОстаналите
родителите
посещават
спортни
състезания,
като
част от тях
Шумен.
10%неродители
споделят,
че посещават
спортни
мероприятия
споделят,
че липсват подобни мероприятия по интересуващият ги спорт в гр.
самостоятелно.
Ето как отговориха
родителите
на въпроса
за значението
на часожете
по
Шумен. Останалите
10 % родители
споделят,
че посещават
спортни
мероприфизическо
възпитание
и
спорт
(фиг.
6):
според
78%
от
тях
те
спомагат
за
ятия самостоятелно.
умственото и физическо развитие на учениците, 21% смятат, че служат за
Ето как отговориха
родителите
въпроса аза1значението
на натоварват
часожете по
разтоварване
от останалите
учебнинапредмети,
% счита, че
физическо
възпитание
и спорт (фиг. 6): според 78 % от тях те спомагат за умдопълнително
учениците.
Според
нас процентът
смятащи,
часовете
по физическо
ственото и
физическо
развитие родители,
на учениците,
21 %че
смятат,
че служат
за разтовъзпитание и спорт служат за разтоварване от останалите „по-важни” учебни
варване от останалите учебни предмети, а 1 % счита, че натоварват допълнипредмети е тревожно висок.
телно учениците.
Интересни резултати получихме при обработването на отговорите на
Според нас
родители,
часовете
възродителите
напроцентът
въпроса „Подредете
посмятащи,
степен наче
важност
(отпо1 физическо
до 10) според
вашите
предпочитания
учебните
предмети
”
(фиг.
7).
питание и спорт служат за разтоварване от останалите „по-важни“ учебни

предмети е тревожно висок.
Интересни резултати получихме при обработването на отговорите на родителите на въпроса „Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според
вашите предпочитания учебните предмети “ (фиг. 7).
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Фиг.Фиг.
6. 6
Както можеше да се
класацията на учебните предмети на
Фиг.очаква,
6
Както можеше да се очаква,
класацията
на учебните предмети на родиродителите се разминава значително от тази на учениците. Критерият, използван
телите
разминава
значително
от тази
на учениците.
Критерият,
от се
родителите
номерирането
на учебните
предмети
очевидноизползван
бе тяхната
Както
можеше
дапри
се
очаква, класацията
на учебните
предмети
на
от родителите
прибъдещата
номерирането
на на
учебните
предмети
бе тяхната
важност
при
професионална
реализация
на очевидно
техните
деца.
Докато
родителите
се разминава
значително
от тази
учениците.
Критерият,
използван
учениците
подредиха
учебните
предмети
на
принципа:
„харесва
ми
–
не ми
от родителите
при
номерирането
на
учебните
предмети
очевидно
бе
тяхната
важност при бъдещата професионална реализация на техните деца. Докато
харесва.”
важност
при
бъдещата
професионална
реализация
на
техните
деца.
Докато
учениците подредиха учебните предмети на принципа: „харесва ми – не ми
учениците подредиха учебните предмети на принципа: „харесва ми – не ми
харесва.“
харесва.”

Фиг. 7

Затова и последните места
Фиг. 7 според класацията на родителите се заемат от

Фиг. 7.

Затова и последните места според класацията на родителите се заемат от
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Затова и последните места според класацията на родителите се заемат от
учебните предмети: труд и техника, музика и изобразително изкуство, а на
първите три се нареждат: математика, чужди езици и български език и литература. Предметът физическо възпитание и спорт в касацията на родителите
заема седмото място, непосредствено след учебните предмети география, биология и химия и физика.
С последния въпрос „Ако имахте възможност, какво бихте променили в
часовете по физическо възпитание и спорт в училище?“ дадохме възможност
на родителите да направят свои предложения за подобряване на занятията по
физическо възпитание и спорт. За съжаление много малка част от родителите
(4 %) дадоха отговор на този въпрос. Предложенията бяха свързани с подобряване на материалната база, промяна в системата на оценяване и изучаване от
учениците на техните любими спортове, които не са толкова популярни.
Обобщените отговори от проведената анкета разкриха, че родителите на
учениците от прогимназията са съпричастни към тяхното обучение по физическо възпитание и спорт. По-голямата част разбират, че учебната дисциплина
е от съществено значение за здравето на техните деца, и споделят, че са положително настроени към нея и към спорта като цяло.
Обработените данни от проведената анкета констатираха и един тревожен факт – процентът на родителите, отделящи време за спорт и посещения на
спортни състезания съвместно със своите деца, е твърде нисък.
Добре би било ако се провеждат периодично срещи между родителите и
спортните педагози, на които да се правят анализи на резултатите от учебния
процес, да се разглеждат различни организационни особености и въпроси,
свързани с разнообразните извънурочни и извънучилищни прояви и др.
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МУЗИКА“
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THE ROLE OF CHOIR CONDUCTOR IN MOTIVATING CHOIR
GROUPS: CONCEPTUAL REVISION, SUGGESTION AND
PERSPECTIVE OF MUSIC UNDERGRADUATE STUDENTS
Yuliуana G. Panova

ABSTRACT: Choir conducting is a complex musical practice, which claims a set of abilities
regarding musicaltechnical knowledge, notions of people management, psychological and pedagogical formation. In this sense, the capacity of motivating the choristers is detached as one of the most
important. This paper aims at analyzing the role of choir conducting in motivating his group, starting from a multidisciplinary literature review, involving the areas of human resources management,
music and psychology.
KEYWORDS: human resources management; motivation; choir conducting; motivational
factors;creativity.
Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Еп.
Константин Преславски“ по проект № РД–05–294/15.03.2012 г.

Основополагаща особеност на диригентската дейност се явява нейният
многофункционален характер, което се заключва в това, че диригентът на различните етапи от своята работа изпълнява функциите на организатор, педагог, ръководител, изпълнител.
Важен компонент на професионалния потенциал на диригента като ръководител се явява способността за продуктивно осъществяване на управленческите функции. Тъй като дирижирането е постоянен и неразривен процес
на взаимодействие на ръководителя с музикалния колектив, то, освен познаването на психологическите и технологическите основи на собствените действия, от диригента се изискват знания относно организационната структура на
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музикалния колектив, вътрешно-дейностните механизми и закономерностите
на неговото формиране. Организационната дейност на диригента се свързва
с проявяването на организаторскии лидерски качества, които се отличават с
определена специфика в отделните етапи на работа му.
Предмет на този доклад е представяне на предложения за най-добро ръководство и управление на хора, насочено към мотивиране на хористите. Ще
представя концептуален преглед и становището на студенти, които имат както
необходимите, така и специфични познания за хоровата практика.
През втория семестър на учебната 2010–2011 година направих анкета,
оценяваща мнението на студентите относно уместността и приложимостта
на мотивационната компетентност на диригента, както и основните мотивационни действия, които биха могли да бъдат иструмент при работата с хор
или певческа група. Анкетата бе проведена в края на последния семестър от
изучаването на дисциплините след овладяването от студентите на стабилни
знания относно хоровите дейности и музикална практика, което от своя страна им даде възможност за реална оценка на аспектите на хоровия мениджмънт
и мотивационния фактор при работа с хоровите групи. Нивата на оценяване
са: не е важно (0), не е много важно (1), важно (2), много важно (3) и от съществено значение (4). Анкетирани са студенти по дисциплините дирижиране
от клавир (7 студенти) и хорово пеене и дирижиране (12 студенти).
Целта бе резултатите от проучването да бъдат в помощ на студентите
като бъдещи учители по музика при работа с учениците в часа по музика, училищни хорови и други певчески формации.

Мотивация: теории, концепции, практики
При различните видове хорове (професионални, любителски, учебни и
т. н.) хористите са мотивирани от различни фактори (овладяване на определено ниво на професионализъм, отдих, учене и др.) Това, което може да се определи като общо за всичките видове хорове и певчески формации е статутът на
организация – формален и неформален – или на социална група, базираща се
на материалните (музикални инструменти, музикални произведения и т. н.) и
главно човешките ресурси (диригент, хористи и т. н.). Ето защо управлението
на човешкия ресурс е приложимо при всички видове вокални и хорови формации, като мотивационните процеси са еднакви за тях [4].
Мотивацията е психологическо състояние, при което индивидът е готов
да извърши определени действия в професионалната и/или друга сфера на
своя живот. В латинския корен на думата (movere) се крие една от основните £
характеристики: движение, динамика (енергия). Мотивацията не е нещо, което не се имплантира у индивида чрез постоянни действия. Тя е непрекъснат
процес на действие на няколко фактора, като материализиране на желанията
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на човека, постигане на целите, грижа за очакванията (надеждите) му [1]. За да
бъде мотивиран някой е необходимо у него да се възпита индивидуално самочувствие, да се даде възможност за интегрирането му в работната група и да се
направи така, че той/тя да се почувства значим за колективния успех. Според
А. Максимиано мотивацията се състои от вътрешни фактори – специфични
психологически съставни части на поведението на всеки човек и външни фактори (награди, наказания), предлагани от организацията и/или групата. За да
бъде мотивиран в рамките на една социална група индивидът трябва да бъде
подпомаган в три вида междуличностни връзки: инклузия (причисляване,
включване), контрол и привързаност. Когато лицето е включено в групата, то
започва да установява и поддържа стабилни отношения с другите нейни членове, при което настъпват материални и духовни промени, развиващи неговата общителност и влияещи на самочувствието му. Контролът се изразява
във влиянието му върху поведението на другите хора, което кара индивидът
да се чувства значим и необходим за тази социална група. Привързаността се
свързва с продължителното участие в групата и отношението към нея [2].
Хорът може да бъде разгледан като творческа група, чиято организационна специфичност Де Маси определя като „креативна група без рентабилна цел“
[4]. Според него личните взаимоотношения са главно равнопоставени, дейни,
непринудени, солидарни и се обединяват в емоционалност. Признанието и
моралното поощрение са важни и необходими както за отделния участник,
така и за групата като цяло. Преобладава харизматичното лидерство. Всеки е
загрижен към това, което трябва да даде от себе си, учи колкото се може повече, повишава качеството на своя личен принос и знае как той се използва, чувства се отговорен, не прехвърля своята отговорност и задължения на другите.
Дисциплината е следствие на личен интерес, притегателно присъствие на лидера, адхезия към мисията, всеотдайност към работата, вяра, щедрост, участие
в „играта“ [4]. Очевидно той подчертава положителните аспекти, въпреки че
в действителност стълкновението не е необичайно в творческите колективи и
организациите без доходоносни цели, което от своя страна се пресича с дезориентация и криза в идентичността. Освен ролята на „технически отговорно
лице“ относно хоровата музикална продукция, диригентът трябва да поеме
отговорността и за организиране, управление и ръководство на човешкия ресурс в хора. В този смисъл поддържането на „положителен сценарий“ в груповите отношения се гради на базата на сплотеност, единство и съгласуваност,
подкрепа, поощряване, изпитано техническо ръковоство.
За Маслоу мотивацията се случва, когато се изпълняват индивидуалните
нужди и когато те са комбинирани и подредени в определена йерархия, която
обикновено представлява пирамида. Според теорията на Маслоу хорът може
да бъде включен в сценария качествен живот и социален баланс, тъй като хоровите дейности насърчават самочувствието и чувството за самореализация
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на хористите и представлява значим аспект за формирането на тяхната индивидуалност. В този смисъл хорът спомага личното развитие на изпълнителите,
както и тяхната мотивация в тази насока [1].
Въпреки че е практика, която генерира мотивация, технико-музикалният
процес, изисквайки постигането на високо изпълнителско ниво, може да бъде
изморителен процес [7]. В такъв момент е добре да се реализира „инвестиране
в добродетели, вместо в борба срещу слабите страни“, като задължително се
търси баланс между задължението и удовлетворението [3]. Като ръководител
на такъв вид артистична група диригентът трябва „...да гарантира вдъхновена
атмосфера и условия за максимално естетическо и емоционалнло удоволствие...“ [4]. Това означава и уместността диригентът да търси и в същото време
авторитерно да управлява образователните и тълкувателни процеси, както и
разбиране на проблемите и индивидуалните очаквания. Най-важното изискване към диригента е способността да обяснява вдъхновяващо. Това може
да се назове и с други имена като лидерство, хипнотична сила, заразителен
ентусиазъм или просто добра способност за обучение. По време на репетиция
диригентът трябва да покаже разумен баланс на приятелско убеждение, суровост, хумор, търпение, симпатизиращо разбиране, похвали, корекция, емоционален плам, а понякога и твърдост [3].
Действията на хоровия диригент според лидерското становище и начин
на мислене могат да бъдат класифицирани по следния начин:
Авторитарен диригент
Цетрализиращ
Дистанциран от групата
Контролира поведението
на хората
Не споделя информация
Винаги търси виновен за грешките
Не цени образоването на групата
Налага идеите си
Диктува моделите за всеки

Иновативен диригент
Съдействащ
Неразделна част от групата
Освободеност и позитивност
в поведението на хората
Споделя всякаква информация
Стимулира екипа за постигане на целите
Държи на образоването на групата
Подкрепя идеите
Поддържа консенсус в групата

Таблица 1. Лидерски стилове в хоровото дирижиране, базирани на Амато Neto

Стамър определя шест променливи, които диригентът може да използва за да създаде креативна атмосфера по време на репетиция по отношение
на мотивацията на студентите: ниво на загриженост/ангажимент; изразяване
на чувствата, свързани с дейността; интерес към дейността; успех; резултати
от ученето; предвидени степени за награда (чувство за постижение). Авторът
подчертава също, че, според спецификата на всяка група, се прилагат различ-
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ни мотивационни стратегии, като те трябва да бъдат съобразени с възрастта
на хористите/студенти, както и с каква цел участват в хора. Най-ефикасната
мотивационна техника, която хоровите педагози могат да използват е да насочат вниманието на студентите към възможностите за лично и общомузикално
развитие [6].
Що се отнася до мотивацията по време на репетиции и нейната организация Матиас определя следните етапи: въвеждане, техническа подготовка, развитие, заключение, оценка и окончателни предупреждения [7].
• психологическа подготовка за репетиция: диригентът трябва да информира за целите и дейностите, предвидени за всяка репетиция; да предостави
възможност за „малко размисъл на всяка тема, свързана с хоровата музика,
отношенията в групата и т. н. и по този начин да съсредоточи вниманието на
всеки към предстоящата репетиция“.
• в техническата подготовка се открояват дейности, свързани с човешките взаимоотношения, както физически, така и психически, за релаксация и
групова динамика с цел налагане на добри отношения между хористите.
• заключението е насочено към „отразяване връзките на всеки един със
задачите и изпълнението им, репертоара, переспективи, т. е. приносът на всеки един в хора и др.
• оценката включва баланс на извършените дейности, отчитане на положителните и отрицателните резултати, планиране на следващата репетиция.
Посочените дейности допринасят за по-добра атмосфера в хора, фокусиране на вниманието на всеки един от участниците върху дейностите, намаляване на напрежението, което позволява постигането на по-добри резултати в
учебния процес. Създава се пространство за споделяне на лични проблеми,
чрез рефлексия се очертават основанията за практикуване на определени музикална дейности заедно.

Резултати, обсъждане и предложения
Способността на диригента да мотивира хористите бе оценена от студентите с 3,26, което показва, че тази способност се смята за важна и от съществено значение. Този резултат е средно аритметично от техните становища. Трима
(3) студенти считат тази способност за важна, осем (8) я считат за много важна, осем (8) я определат като съществена. Липсват отговори не е важно и не
е много важно.
Студентите, които са хористи и определят приложимостта на мотивационния процес в контекста на практиката си в хора считат, че мотивационната компетентност на диригента е важен фактор в хоровото дирижиране. Що
се отнася до становището, че диригентът може да насърчи и мотивира хористите, становищата и дейностите, които той трябва да извърши бяха посочени
в следния ред:
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1) Равностойност на знанията и музикалните преживявания на хористите (средно 3,10 – между важно и много важно)
2) Изслушване мнението на хористите (2,95 – между важно и много важно)
3) Познаване и оценяване на недостатъците и положителните качества
на всеки един (2,89 – между важно и много важно)
4) Избор по-демократичен начин на разнообразен репертоар (2,79 – между важно и много важно)
5) Стимулиране на творчеството на хористите (2,63 – между важно и
много важно)
6) Прилагане на система за наказания и обезщетения (привилегии за
най-усърдните) (1,42 – между не е много важно и важно)
7) Други действия (0,47 – между не е важно и не е много важно)
Що се отнася до други действия, предложени за мотивация на хористите в хора, четирима (4) студенти подчертават значимостта диригентът да
бъде отворен към различни видове музика; трима (3) студенти подчертават
взаимодействието и уважението между хористи и диригент; двама (2) – насърчаването на срещи с хора в свободното време. Тези резултати показват, че
студентите се чувстват мотивирани, когато се оценяват техните знания и мнения относно хоровата практика. В този смисъл участието на студентите в хора
може да бъде предизвикано чрез споделяне, по-демократично управление и
дискусии, организирани от диригента.
В заключение може да се определи, че хорът като социална група представлява динамична мрежа от междуличностни отношения, подчинени на вътрешен ред и организация на хоровите дейности. Мотивационният капацитет на
този вид група е конфигуриран процес, чиято ефективност зависи от способността на диригента да мотивира и управлява човешкия ресурс в нея по посока към създаване на благоприятна атмосфера на колективно артистично (пре)
създаване. Постигнето на високо ниво на мотивация дава възможност за постигане на добри социално-образованелни и музикално-творчески резултати.
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