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ИЗОБРАЗИТЕЛНО-ИЗРАЗНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ДЪЛБОКОПЕЧАТНИТЕ ГРАФИЧНИ
ТЕХНИКИ
Благомир К. Папазов
PICTORIAL EXPRESSIVE POSSIBILITIES
OF DEEP-PRINT GRAPHIC TECHNIQUES
Blagomir K. Papazov
ABSTRACT: Different techniques in graphic art have their specific expressive means. They
are most often defined by the type of print and the technologies and materials used in them.
However, the leading role belongs to the artist creating them, thanks to their individual esthetic sense and artistic preferences.
KEYWORDS: expressive, deep-print, graphic, techniques
Изследването е финансирано по проект № РД-08-301/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Според начина и технологията на изобразяването, произведенията на
графичното изкуство могат да бъдат графични рисунки и продукти на печатната графика, които от своя страна са два вида: тиражирана и уникална (единична).
В тиражираната графика се използват три основни технологии на печат – висок, дълбок и повърхнен печат. Произведенията на отпечатаната графика се основават на рисунката, но имат свои специфични начини на създаване, технологична обработка, печат и изобразителни средства и изразни
възможности. Към тиражираната графика могат да спадат и графичните произведения, получени с участието на компютърните програмни продукти, които предполагат високи възможности за изобразително-изразни оперативни
манипулации.
При традиционните технологии, преди да достигне до графичния отпечатък, художникът изобразява своя творчески замисъл, като създава печатната форма (т.е. матрицата) чрез възможностите на рисунката, ръчното гравиране или киселинна обработка. При ръчно гравиране на дърво, метал или пластмасови плаки техниките, свързани с използване на резци или други графични
инструменти, е прието да се наричат „механични техники“.
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Другият начин за обработка на графичната матрица е химичен. Към химичните технологии, при които се извършва киселинно разяждане с процентен разтвор на оцетна, азотна или друга киселина, спадат основно техниките:
офорт (радирунг), акватинта (воден маниер), мек лак (верниму), лави (или
лавис).
Окончателното графично изображение се осъществява върху специални за тази цел хартии, а в някои случаи върху тъкан или друга материя.
Отпечатването става чрез предварително изработената от автора матрица (с
негативно изображение) от различна материалност (дърво, линолеум, метал,
камък и др.). Негативният образ е копие на предварително нарисуваното изображение, което се „пренася“ чрез абрис (контурно очертание върху паус
на изображенията от оригиналната рисунка) или директно върху матрицата,
чрез рисуване, издраскване, гравиране, киселинно разяждане и други технически способи, като се използват специални графични инструменти. Графичните
техники при високия печат позволяват създаването на черно-бели, двуцветни
и многоцветни изображения. Многоцветните отпечатъци могат да се получават когато всеки отделен цвят се рисува, гравира или разяжда поотделно и се
отпечатва върху съответното място на графичния лист с помощта на пасване
или чрез наслагване на два или няколко цвята върху печатаемата повърхност
на плочата (матрицата). Степента на гравиране или разяждане на повърхността от матрицата (при дълбокия печат) се предопределя от силата на черно-бялата или цветова наситеност и най-вече от стремежа на художника за достигане до желаната семантична идентичност на изобразеното в първоначалната
предварителна рисунка и постигнатото крайно визуално художествено въздействие на отпечатаните образи в графичния лист.
Поради използването на метал за изработването на матрици една част
от дълбокопечатните графични технологии са известни и като „метални
техники“. Прехвърлянето на изображението върху матрицата става механично (ръчно) или химично (киселинно). При химичните технологии с метални
матрици се използват процентни разтвори на киселини.
Механичният начин обхваща графичните техники суха игла, гравюра на
метал и мецотинто („черен маниер“). Графичният способ гравюра на метал
е известен и като ритина, „медна гравюра“ или „медорезба“. Печатащите бои
или мастила се втриват основно ръчно (с длан) в получените чрез гравиране
прорези на матрицата до прецизното им отстраняване от високите (непечатни) участъци.
При техниката „суха игла“ се рисува (чрез „издраскване“) с графични
игли, шабер, щихели, грабщихели, рулети и метални четки върху огледално
гладка метална плоча (цинкова или медна) или полиетиленова плака, изпълняващи ролята на матрица. Използваните графични инструменти оставят
специфични рисунъчни вдлъбнатини, изграждащи изображенията с многообразните си формообразуващи и графични изразни възможности. Шаберите
и щихелите са островърхи метални графични инструменти, имащи свой-
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ството да оставят разнородни и разностепенни щрихи според вида си, ъгъла
и начините на приложението им при не много силен натиск. След приключване на изобразителния процес се намастиляват ръчно прорезите с офортно
мастило (като непечатните зони трябва да са огледално чисти), изчистват се
страничните ръбове от наслоено мастило и се отпечатва върху предварително
овлажнена офортна хартия. При отпечатването се използва подходящо киче
(фин памучен филц), което омекотява натиска и чрез регулиран в оптмалните си възможности натиск на пресата се завършва технологичният процес.
Процедурата на отпечатване може да се повтаря докато отпечатаните изображения са достатъчно четливи и отговарят на художествените изисквания на
автора.
При графичната техника гравюра на метал се използва гладка полирана
метална плоча от стомана, мед, месинг или цинк. Гравюрата върху медна плоча
е известна като ритина или медорезба. Принципът на отпечатване в технологията на металната гравюра е идентичен с този на сухата игла. Използваните
щихели са изработени от здрава стомана, като обикновено върхът им има
ромбическо сечение, което позволява да се получават разнообразни по дълбочина и широчина прави, извити, успоредни и кръстосани щрихи. В практиката е позната и т.нар. „точкова техника“, която е разновидност на гравюрата на метал. Копираните върху плочата рисунки се набиват с различна сила
посредством чукче, с островърх метал. Впоследствие се използват и рулети,
представляващи движещи се на ос малки цилиндри, с чиито зъбци се награпява плочата за получаване на щрихи, успоредни линии, обобщения и други
графични изразни похвати.
Една от най-трудоемките, но изключително ефектна механична техника, е мецотинто (от ит. mezzo – полу и tinto – цвят, нюанс), позната и като
„черен маниер“. Докато при останалите графични техники принципът на изобразяване е „черно върху бяла основа“, тук графикът „изважда“ светлината и полутоновете от тъмното. За тази цел гладката метална повърхност на
плочата се корнира (награпява) равностойно по цялата равнинна плоскост. За
ръчното корниране се използва специален плосък инструмент наречен „кобилка“, който може да бъде с по-ситни или по-едри остри успоредни прорези.
За корниране се използва основно мед или цинк, които са сравнително меки
метали и позволяват с натиск и движение на кобилката да се получи равномерно награпяване. След цялостното корниране пространството на плочата се
намазва ръчно (с длан) и равномерно. Чрез прецизно използване на метален
шабер и полировач (инструмент със заоблен или сферичен край) се „рисува“ с
регулиран по сила натиск, при който се степенува светлината, като за разлика
от другите техники, тук се работи само с полутонове и липсва изразното средство щрих. Най-силно и най-гладко полираните участъци не могат да поемат
мастило и остават бели, а участъците, върху които не се упражнява натиск –
тъмни (черни). След приключване на т.нар. „рисунъчна“ дейност плочата се
намастилява с офортно мастило и се пристъпва към печат.
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При техниката офорт (от фр. eau-forte – „силна вода“) металната плоча
се покрива със специално подготвен грунд (грунд лице и грунд гръб). След
необходимото за технологичния процес засъхване се пристъпва към изобразяване върху нанесеното с абрис негативно рисунъчно изображение. Чрез използване на разнообразни графични инструменти (графични игли, шабери,
щихел, грабщихел, рулети, четки и др.) се прерисува отпечатъкът от абриса без
наличие на силен натиск. Грундът (в състава на който участва еленова или овча
лой) има свойството да се отнема при лек допир на графичния инструмент,
при което се открива металът и позволява да се извършва киселинното разяждане само на откритите участъци. Процесите на киселинно разяждане зависят
от степените на съотношенията между светло и тъмно или наситен и ненаситен цвят. Предварително се изработва контролна скала на времето за разяждане, съобразно силата на концентрация на киселината. Участъците, които в
предварителния рисунъчен проект са чисто бели, остават с грунд. Следващите
по светлосила места се разяждат в последователност – колкото по-малко време (измерва се в секунди и минути) се държат във вана с киселина, толкова са
по-слабо наситени с мастило при отпечатване.
След всеки сеанс на потапяне в киселината плочата веднага се потапя
във вода и се изсушава с вентилатор. Следва покриване посредством четка
на вече достатъчно разядените участъци с офортен грунд, изсушаване и допълнително разяждане на следващите по наситеност (по-тъмни) стойности,
докато приключи цялостната процедура. Разностепенното по сила разяждане
позволява да се получат различни по наситеност и тоналност щрихи, които,
заедно с неразядените участъци, образуват изразните средства на тази техника. В последствие от плочата (плаката) се премахва с разредител грундът, почиства се идеално лицето и гърбът, подсушава се и се пристъпва към ръчно
намастляване с офортно мастило. За постигане на по-добра белота на неразядените участъци се препоръчва съвсем леко и нежно разтриване (с длан) на
повърхността на матрицата с талк на прах. Матрицата се поставя върху пресата и се пристъпва към отпечатването, което се извършва върху предварително
навлажнена хартия за офортен печат.
Акватинтата (от лат. agua tincta) е техника, позната и под наименованието „воден маниер“. При този дълбокопечатен способ изображенията се нанасят
върху метална плоча, покрита предварително с прах от колофон. За закрепване
на колофона плочата се нагрява слабо, след което участъците, които трябва да
останат чисто бели, се покриват с офортен грунд. Обработването с киселина и
степенуванията на разяждането е аналогично на техниката офорт. Получените
отпечатъци съдържат меки обособени планове (петна) с тонове, наподобяващи размит туш или акварел. Чрез тази техника могат да се получат многоцветни отпечатъци, като за всеки отделен цвят се работи върху отделна плоча.
Изобразяването на графичната грундирана плоча при техниката верниму (от фр. vernis – лак и mou – мек) се извършва чрез рисуване с молив върху
добре опънат фин плат (коприна) или изкуствена материя. Плочата се покрива
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с грунд, в състава на който участва свързваща мазнина от еленова или овча
лой. Коприната се опъва върху рамка, която се поставя на разстояние над плочата, така че натискът от рисуващия молив да достигне до повърхността на
грунда. В следствие на състава си грундът лесно се отнема и освобождава от
плочата при лек допир от върха на молива и остава върху плата. Получените
щрихи и линии се разяждат на принципа на офорта, но за разлика от него и
другите дълбокопечатни химични техники наподобяват следата, оставена от
мек молив, въглен или креда.
Резерважът (от лат. rezervatus – запазен) е дълбокопечатна техника, при
която по повърхността на плочата се полагат мазки с четка, потопена в гъст
захарен сироп, смесен с гума арабика или декстриново лепило. Получените
следи от петна, масивни линии и капки от сиропа се контролират по големина,
форма и гъстота с подходящи четки. След засъхването им върху плочата се
нанася грунд и след като се втвърди, плочата се обработва с топла вода, която
разтапя и отстранява следите от захарен сироп, като в грунда се получават непокрити места с формата на изображенията. Разяжда се и се печата както при
другите химични техники.
Техниката „лави“ се прилага чрез рисуване направо върху металната
плоча с киселинен разтвор чрез подходящи четки или други пособия. В зависимост от концентрацията на киселината и продължителността на присъствието ѝ върху негрундираната плоча се получава разяждане в дълбочина, в което
се втрива офортно мастило. Техниката е често използвана като допълнителна
към други дълбокопечатни способи.
Колаграфията може да бъде форма на дълбокия печат (инталио) и на
високия печат. Понякога може да бъде свързвана с колажните отпечатъци
или с колажното инталио. Колаграфията се различава от офорта и гравюрата
основно по това, че може да се създава на картон, хартия, дърво, метал или
пластмаса или дори какъвто и да е материал, който може да премине през пресата. При офорта и гравюрата плочата се разяжда, издълбава или изрязва по
повърхността за получаване на текстура, която да бъде отпечатана. При колаграфията това, което следва да бъде отпечатано, се колажира (наслагва) и
изгражда чрез прибавяне на допълнителни материали.
За разширяване на графично-изразните възможности при дълбокопечатните киселинни техники се използват допълнителни изобразителни похвати като препечатки, експерименти с нетрадиционни материали и др. Върху
покритата с грунд (използван в техниката верниму) повърхност на плочата се
поставят различни по форма и фактура парчета плат или други материали,
съдържащи определена фактурност или грапавина, след което се оказва натиск чрез преса. В резултат фактурата им се отпечатва в лака, като сваля част
от него, което след разяждане и отпечатване позволява да се получи желаната
образна структура на препечатката. Препечатките се използват предимно като
допълнителни техники и разнообразяване на изразните графични възможности на техниките офорт, акватинта и др.

12

Благомир К. Папазов

Освен от метал, за отпечатващи матрици могат да се използват и други
подходящи за дълбоко („ниско“) отпечатване материали като камък, стъкло,
пластмаса и др. В художествената практика много често художниците-графици използват възможностите на комбинирани дълбокопечатни технологии за
отпечатване (като напр. офорт и акватинта, суха игла и лавис), на преге печат
и други способи, което безспорно увеличава визуалните художествени послания на графичните творби.
Едни от най-срещаните и използвани изразни средства в графиката при
изграждане на формата на изображенията и пространството на композиционното решение са графичната линия, щрихът, точката, графичните петна,
рисунъкът, светлосенъчните степенувания, участието на цвета, фактури,
качествата на хартията и графичните материали, растери, преге и др.
Графичните изразни средства на пръв поглед са по-ограничени от живописните, но, независимо от това впечатление, възможностите за художествен
изказ са изключително богати и разнообразни. Благодарение на характерните
си изобразителни способи и печатни техники изразните дадености на графичните произведения могат да съдържат разнообразни начини за визуално въздействие. В графичното изкуство отделните техники имат свои специфични
изразни характеристики. Най-често те се предопределят от вида и материалността на печатаемата повърхност, от това какъв вид печат са, какви графични
изобразителни материали са използвани и основно от възможностите си за
графичен изказ. Естествено водеща е ролята на графика, който ги предопределя и създава, благодарение на индивидуалния си естетически усет и художествени предпочитания.
Проф. д-р Благомир Кирилов Папазов
b.papazov@abv.bg
ШУ „Епископ Константин Преславски“,
Педагогически факултет
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ПРОЕКТ„ВИЗУАЛЕН БЕЛЕЖНИК“ –
МОДЕЛ ЗА ХУДОЖЕСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Валери Х. Чакалов
THE VIZUAL NOTEBOOK PROJECT –
MODEL FOR ARTISTIC EXSPERIMENTATION
AND TEACHING EXPERIENCE
Valeri H. Chakalov
ABSTRACT: The Visual Notebook project is the result of the desire and the opportunity for
creative sharing between the professor and the students. The experiment makes it possible to
free the student from the dominant role of the professor/lecturer as a mentor by offering the
creative challenge to explore the process and the relationship of co-authoring.
KEYWORDS: art, creativity, experiment
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Проектът „Визуален бележник“ е роден от желанието, както и от
възможността, за творческо споделяне между преподавател и студенти.
Експериментът предоставя възможност за освобождаване на студентите от
доминиращата позиция на преподавателя като ментор, предлагайки творческо предизвикателство да се изследва процесът и връзката на художественото
съавторство. Посоката или смисълът на това начинание е да се осъществява
обмен на идеи, изграждане на способност за свободно художествено изразяване, търсения на иновационни визии и комуникационни нагласи, оценки
и обратна връзка чрез съвместна творческа дейност на участниците в него.
Основната форма в методическата система за обучението по изобразително
изкуство е практическата работа от натура. Многообразието от постановки,
способващи изучаването на закони и правила на композицията, строеж на
форма и изграждане на образа, са част от образователните програми. От друга
страна, педагогическите усилия на преподавателя целят усвояване на знания и
умения и използването им в практиката.
Една от задачите е и развиване на образното мислене чрез личен практически опит и изграждане на структурата на пластическото изразяване.
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Следвайки общите тенденции в съвременното образование, пред педагога-художник стоят нови предизвикателства, освен водещата ролята на експерт и
маестро, той поема функциите и на „водач“.(Тази тенденция, установена през
последното десетилетие в различни форми в европейското образование има
своя специфична проблематика в артистичното обучение. Преподавателят е
„автор на проект“, който прави сценарий на образователния процес, предвиждайки свобода и нормирана (с неясни граници) дисциплина на творчество.) В
проекта „ролите“ на участващите е различна от тази в традиционния учебния
процес. За експеримента избрах рисунката (едно от най старите средства за
комуникация между хората) като художествено изразно средство. В началото
бе черна акрилна боя, вода, груба четка и пакет листи хартия. Идеята беше да
направя голям брой рисунки, които да предложа на студентите, желаещи да
участват в проекта. Изпълних рисунките с груба четка и черна акрилна боя
върху еднакво форматирани бели листи хартия. Изображенията са следи от
натиск на четката върху хартията и следват практиката на „автоматичното писане“, завещано от Андре Бретон и Филип Супо от епохата на дадаистите и
сюрреализма. В рисунките няма разказ, те са синтез между петното, линията
и точката като чиста абстракция. Методът на провеждането на експеримента
има аналогия с „Теста на Роршах“, който се базира на анализи на абстрактни
рисунки. Концепцията е да се предизвика асоциативна игра с предложените
визуални знаци в различни посоки, на съгласие или отхвърляне. Участниците
имаха свободата сами да избират колко и върху кои рисунки да работят.
За избора някои разчитаха на асоциативното въздействие, други се
възползваха от случайността, а трети търсиха изобразителна конкретика.
Към участниците нямаше никакви ограничения относно избора на материал,
техника и изразни средства. Те имаха пълна свобода за интервенция върху
първоначалната рисунка. По моя преценка, времето за изпълнение на експеримента беше съобразено с опита ми на работа със студенти в учебния процес. Участниците бяха информирани, че творбите ще бъдат включени в моя
художествена изява. Резултатът от експеримента с наименование „Визуален
бележник“ беше част от изложбата „Скрап“ и се откри на 23 май в Изложбени
зали «Рафаел Михайлов». Тя беше включена в програмата „Майски дни на културата“ съвместно с 18-то издание на „Традиционна национална изложба на
художниците педагози – Велико Търново 2012 г.“. Организатори на изложбата са Община Велико Търново, Министерство на образованието, младежта и
науката, СБХ, и ВТУ «Св. св. Кирил и Методий». Във „Визуален бележник“
се включиха над 20 студенти, изучаващи „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ и художници преподаватели от Шуменски университет
„Епископ Константин Преславски“, НХА, Нов Български университет и ВТУ
«Св. св. Кирил и Методий». В изложбеното пространство рисунките бяха
аранжирани плътно една до друга, подобно на разгънат бележник в хоризонтална непрекъсната линия с отворено начало и край.„Визуален бележник“
очертава многолики художествено естетически търсения резултат на авторо-
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вата индивидуалност и творчески подход. Осъществяването на проекта провокира участниците в него, като развива асоциативното мислене и генериране
на диалогични изображения с първообраза, изображения адаптирани технологично и смислово. Студентите Деница Митакова, Стефан Божков следват
асоциацията от рисунката и доразвиват нейната приета за начална сюжетна
линия. Калинка Добрева, Даяна Наумова, Евгени Весков и Атанас Атанасов
отхвърлят асоциативния метод, отказващи да се „заиграят“ с изображението,
постигайки нови и независими внушения и състояния на художествения изказ. Силно въздействащи решения, използващи послания чрез метафори или
експресивност на образа имаше в работите на Калина Стефанова и Виктория
Русева.
Всяка рисунка е акт на творческо споделяне, миксиране на естетически посоки и свобода на художествена интерпретация. Някои от тях са изпълнени свободно, с бързо нанесени следи, познати от изкуството на жеста.
Други, изпълнени с подчертана интрувентност на образа и тотално отричане
на сюжетен диалог, внушават респект, разкривайки въздействащ личен изобразителен код. По-голямата част от студентите развиват образно-пластично
мислене чрез вникване в структурата на първоначалната рисунка на базата на
собствен художествен опит. Търсени са сюжетно смислови връзки и стилистични решения. Изградени са собствени и независими художествени връзки в
процеса на работата като емоционални рефлексии, инспирирани от абстрактното послание на рисунката. Богата текстура, въздействие на цветни акценти
и прилагане на разнообразни композиционни похвати са в работния арсенал
на голяма част от участниците. Използвани са художествени похвати на директния жест, наративни послания, физически интервенции върху хартията,
текст, преформатиране – инвенции, породени от първообраза. Стремеж към
постигане на по-голяма естетическа изобразителност чрез търсене на визуални интерпретации и радикални решения. Колажирани детайли от бита към
рисунките спомага за поетизиране на художествения образ с поглед, различен
от баналността на ежедневието.
С нетрадиционния си замисъл и експериментален характер проект
„Визуален бележник“ предизвика интереса, освен на студентите, и на преподавателите-художници от катедра „Педагогика на изобразителното изкуство“ при Педагогически факултет на ШУ, които също се включиха в него –
доц. д-р Димитър Балкански, проф. Димитър Чолаков, проф. д-р Благомир
Папазов, доц. Валентин Кулев, гл. ас. д-р Светозар Чилингиров, гл. ас. д-р
Ростислава Тодорова, гл. ас. Мария Пеева, гл. ас. Бранимира Тодорова, гл. ас.
Таня Йорданова, сп. Румен Богданов. Към проекта се присъединиха и проф.
Светозар Бенчев от НХА, доц. Моника Попова НБУ и преподавател Трифон
Калфов от ВТУ «Св. св. Кирил и Методий».
Заключителният анализ и оценка на резултатите от творческия експеримент има за цел да разкрие нови възможности на смисловите стойности и интерпретации. („Субективното присъствие на преподавателя не се ограничава

16

Валери Х. Чакалов

единствено с преподаването на професионално-технически познания, коригиращи и дидактични функции. Той се явява не само педагог, но и режисьор
на една колосална постановка, в която артистичната дейност и придобиването на нови знания и умения са неразривно свързани“ [1].) Една от целите на
експеримента, освен да даде нови знания и опит, е и да предизвика промяна
в съзнанието чрез съвместен творчески процес. Бен Вотие, eдин от най-популярните съвременни френски художници и един от предшествениците на движението „Флуксус“, доизяснява проблема на творческия акт със сентенцията
„За да промениш изкуството, унищожи егото“.
Изследването дава възможностите за разкриване на личен пластичен
код и творчески потенциал на студентите. Експериментът „Визуален бележник“ залага на равноправен творчески диалог между преподавател и студент
извън традиционната обучаваща художествена практика. В проекта важни са
не толкова технологичните похватите, колкото необходимостта всеки участник да бъде самия себе си отвъд всякакво категоризиране на стилове и практики. Важен фактор в развитието на човечеството, и най-вече в личен план,
са процесите на междуличностното общуване. Общуването е необходимо
условие и съществен фактор за реализацията и съвместната дейност между
хората. Развитието и формирането на личността е резултат на самото общуване. Значението на междуличностното общуването се проявява и в творческата дейност на човека, затова е необходимо да се извършва обмен на идеи,
чувства, нагласи, оценки, обратна връзка и пр. между участниците в нея.
Благодарение на междуличностното общуване участниците в проекта установяват помежду си познавателни, емоционални и поведенчески взаимоотношения. Благодарение на общуването се осъществяват добрите комуникативни
връзки между участниците – представители на различни културни, етнически и социални групи. Развитието на науката и изкуството е невъзможно без
общуването, а и самите те са специфична форма на общуване. То е начин на
предаване, усвояване и създаване на художественотворчески опит. Липсата на
общуване или нейното тотално отсъствие би оставило изкуството в ситуация
на физически съществуващо, но неразбрано и изгубило своята функция.
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МЯСТОТО НА ТЕХНОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА
В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ
НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ДОМАШНА
ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА“ – V КЛАС
ОТ КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ
„БИТ И ТЕХНОЛОГИИ“
Васил И. Василев
PLACE OF TECHNOLOGICAL CULTURE
OF REGULATIONS SUBJECT „DOMESTICS
TECHNOLOGY AND ECONOMY“ –
К-5 OF EDUCATIONAL CULTURE FIELD
„HOME AND TECHNOLOGY“
Vasil I. Vasilev
ABSTRACT: The curriculum for the Domestics and technology class is designed to build a
foundation of technological literacy and competence of students as an essential element of
their common culture.
Subjects in this area can significantly enhance one’s basic skills required for their future career.
To achieve these objectives, the program content of education and home appliances economy
is specified by the standards of the nuclei, which are incorporated into these global issues
summarized: Design at home, Crafts and Modernity, Handling, Energy and controlling its
use,Gastronomy and Nature at home.
KEYWORDS: technological culture; educational cultural field „Domestics and technology“
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Образователната дейност в културно-образователна област „Бит и технологии“ е предназначена да изгради основите на технологичната грамотност и
компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща култура.
Учебните предмети в тази област представляват своеобразни стъпала за
преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на отделната лич-

18

Васил И. Василев

ност към процес на изграждане на базисни умения за нейното бъдещо кариерно развитие. Техните стандарти са подредени така, че:
– от представата за организация и планиране на дейностите в дома да се
премине към изграждане на знания и умения за организация и планиране на дейностите в света на технологиите и извън дома;
– от представата за съвременно оборудване на домакинството и техниката в близкия свят, с който семейството комуникира, да се премине
към изграждане на представа за основните взаимовръзки в сложния
свят на техносферата на нашата планета;
– от знания за управление на доходите в домакинството и потребителското поведение да се премине към изграждането на икономическа
култура, както и на разбиране и диференциране на основни икономически понятия и концепции;
– от разбиране на влиянието на различните професии и сфери на дейност върху живота на семейството да се премине към умения за планиране на собствената професионална кариера в едновременна зависимост от индивидуалните качества и перспективите на трудовия
пазар [6].
Чрез тези предмети учениците разбират ролята на личната технологична култура при овладяването, разбирането и прилагането на техниката и
технологията в ежедневни и широко разпространени практически дейности.
Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с околната
среда, осъзнават мощта на научно-техническия прогрес и участват в него, като
проектират, конструират, моделират, изработват различни изделия и технологични системи.
Учебният предмет домашна техника и икономика е резултат от съчетаването на класическото преподаване на техника и технологии в масовите общообразователни училища и един сравнително по-нов за задължителното образование до 16-годишна възраст учебен предмет, който в световната практика обикновено се назовава домашна икономика (Home economics). Чрез него
се формират основни житейски умения, изграждат се умения за обобщаване
при решаване на различни технологични проблеми, доминират стратегии за
формиране на организираност, екипност и инициативност в работата, както
и на умения, осигуряващи едновременно акуратност и предприемчивост, прагматичност на действията и дисциплинираност на духа и поведението [2, 4].
В учебната програма по домашна техника и икономика се подчертава,
че това трябва да бъде учебен процес за постепенно изграждане на представите на учениците за съвременен начин на живот, култура на бита и място на
организационната, техническата, икономическата, здравната и екологичната
култура в цялостната технологична култура на съвременния човек.
Основната роля на учебния предмет се свързва с изграждането на технологичната грамотност на ученика, убеденост в нейната необходимост и осигуряване на базис за овладяване на систематичния курс по технологии в 7. и 8.
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клас, който от своя страна развива основите на общата структура на технологичната компетентност.
В съдържанието на учебния предмет домашна техника и икономика се
преплитат традиционни български подходи за обучение в труд и съвременни
виждания за формиране на технологичната култура на младите хора.
Целите на обучението по домашна техника и икономика в 5-ти клас,
които стоят пред съвременната образователна система са:.
– да се формират начални знания за техническите ресурси (уреди, инструменти, апарати, машини, приспособления, съоръжения), които
един съвременен дом може да има, да формира умения за безопасно
ползване на основните от тях;
– да разшири разбирането за прилагане на техниката и технологиите
в ежедневните практически дейности на човека и ролята на технологията за усъвършенстване начина на живот на хората и постигане
устойчивост на средата;
– да изгради нагласа за грижливо отношение към продуктите на човешкия труд в и извън дома и диференциране на представи за потребител
и производител;
– да повиши степента на самостоятелност при откриване и решаване
на реални технически и технологически проблеми от бита и по този
начин да развива качества като инициативност, активност, комуникативност, прагматичност.
– да формира начална ориентация в процеса на създаване и изпълняване на малки проекти, свързани с усъвършенстване културата на бита
и технологиите, както и да формира достъпни знания и умения в тази
област [2, 5].
За постигане на тези цели програмното съдържание на обучението по
домашна техника и икономика е конкретизирано от стандарти от ядра, които са обединени в следните глобални обобщени теми: „Проектиране в дома“,
„Занаяти и съвременност“, „Работа с материали“, „Енергия и контрол на използването ѝ“, „Кулинарство“ и „Природата в дома“ [7].
Обобщената тема „Проектиране в дома“ включва подтемите „Нашите
жилища“, „Конструкции в дома“, „Графично представяне на идеи при работа“,
„Три пъти мери – един път режи“ и „Как се работи в екип“. Те насочват към
разбирането, че проектирането не трябва да се отъждествява с чертането и че
графическите умения на учениците са в контекста на представите им за интериор, екстериор и функционалност на жилището. Това позволява постигнатите елементи на графична култура да се доразвиват и усъвършенстват впоследствие при разработване на идейни проекти. В това ядро учениците придобиват
умения за описание на основни характеристики на съвременния дом (външен
вид, вътрешно разпределение, взаимна зависимост на помещения и оборудване, връзка между функция и конструкция), защото жилището е мястото, което
осигурява подслон, защита и удобство на хората. Получават знания за анализ
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на конструкция на различни обекти в дома и домашната работилница, знания
за изобразяване на обект в изгледи, защото графичното изобразяване на различни обекти или конструкции помага на хората да възпроизведат по-добре
своя замисъл. Развиват се умения за използване на различни видове линии,
мащаб и геометрични построения при изработване на идейна скица и несложен чертеж. Усвояват се знания и умения за вземане на решение и договаряне
в рамките на малки ученически групови проекти.
Обобщената тема „Занаяти и съвременност“ включва следните подтеми:
„Стоки и услуги за дома“, „Наследство и традиции в дома“ и „Все по-бързо и
по-лесно“. Тази глобална тема включва знание за многообразието от дейности в миналото и сега, които подпомагат човешкия бит. Това позволява сравнителен анализ на различни технически средства и организация в областта
на производството на стоки и услуги за бита и на тази основа – запознаване
със съвременни средства за комуникация, обмен на идеи, реклама и контрол.
Съдържанието на темата е ориентирано и към систематично навлизане в способите за икономически начин на мислене и първоначална представа за семеен бизнес и различни професии. Знанията, които ще придобият учениците,
ще им позволи да се запознаят със същността на занаятите, свързани с бита, и
връзката им със съвременните професии, за предприемачеството и различията: продукт, стока, услуга, ресурс, доход. Място намират и уменията за различаване на понятията потребител и производител и определяне на основни разходи в дейностите, които извършват. Чрез работата в часовете учениците се
научават да възпроизвеждат или аналогизират несложни техники на работа от
някои занаяти като килимарство, грънчарство, ковачество, тенекеджийство,
леярство, сладкарство, шивачество, резбарство, дърводелство. Не без значение са и знанията им за характерната орнаментика в българската национална
шевица и уменията им за пренасянето ѝ в съвременни изделия.
Бързината и точността на средствата за комуникация са от голямо значение в съвременния делови живот на хората. Ето защо учениците се запознават с широко използваната в бита и трудовата дейност комуникационна
техника, да използват клавиатура на техническо средство за оформяне на надписи, реклама, малки проекти и при калкулиране. С тези умения на учениците
се предоставя възможност да търсят информация за различни професии и да
ги групират по определени признаци.
Обобщената тема „Работа с материали“ в своята структура включва под
темите „В домашната работилница“, „Как да измерваме и разкрояваме сами“,
„Как да огъваме и да използваме различни инструменти за рязане“ и „Как се съединяват някои материали“. Знанията, които учениците са усвоили по предмета
математика (измерване на дължина, обем, тегло, време, пари, лица на повърхнини, обиколка), спомагат да се придобият умения за измерване на линейни размери и тегло с често срещани в бита измервателни уреди. Допълват се на знанията за най-често използваните материали и тяхното приложение в бита. Един
от материалите, който е подходящ за изработване на най-различни предмети в
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домашната работилница, е дървесината, защото лесно се разкроява, кове, реже,
пробива, лепи, шлифова, полира, лакира. На този етап от голямо значение са
знанията за някои свойства на този материал (еластичност, пластичност, твърдост) и овладяването на достъпни начини за установяването им. Друг материал,
който притежава подобни свойства и с който те ще работят е метала. За да се
справят добре с операциите за осъществяване на модели и изделия, изработвани от съответните материали, е необходимо да придобият умения и знания за
подбор и безопасна работа с основните ръчни инструменти при разкрояване,
очертаване, центроване, рязане, пилене, огъване, изработване на отвори при
осъществяване на различни съединения (с лепила, винтове и гвоздеи). В процеса на обучение учениците си служат и с необходимата учебна документация
(техническа, технологична, инструкционна). За да се справят по-лесно с определените задачи, учениците трябва да придобият и умения за рационално подреждане на работното си място и мястото за съхраняване на инструменти и материали в учебната работилница, да извършват частични изменения и довършване
на идеи за конструкции на предмети от различни материали.
„Електрическият ток – полезен, но и опасен“ и „Как работят електродомакинските уреди“, се свързва с формирането на представа за това как човек създава различни средства, за да пести енергия, да използва енергията на
различни източници и да я контролира. Акцентът пада върху електрическите
уреди, защото това позволява сравнително по-леко да се усети, без да се подчертава с много думи, философията на изграждането на техносферата.
Вниманието се насочва най-вече към осигуряване на техниката за безопасно използване на електричеството при нарасналата самостоятелност на
учениците. Различните технически съоръжения, които хората притежават,
за да имат топлина и обобщената тема „Енергия и контрол на използването
ѝ“, включвайки подтемите „Източници на енергия“, „Елексветлина по всяко
време на годината се нуждаят от източници на енергия“. С тази цел учениците придобиват умения за събиране и групиране по определени показатели
на информация за тези източници и преобразуватели на енергия, знания за
материали, които са електрически проводници или изолатори, разчитат и съставят схема и монтаж на несложна електрическа верига. Въпреки различията
в конструкциите на електродомакинските уреди в основната си част те биват
електронагревателни и електродвигателни. В зависимост от предназначението
си те се използват в бита и за това е необходимо учениците да се запознаят с
тяхното предназначение, начина им на действие, конструктивните особености
и техниката на безопасна работа със средства като ютия, печка, маша, миксер, прахосмукачка, вентилатор, сешоар, бойлер. Необходимо е и да получат
знания за основни предупредителни знаци и символи върху уреди, облекло,
хранителни продукти, за да могат рационално и безопасно да прибягват до
помощта им. Освен това са необходими и умения за ползване на различно оформени скали на устройства за постигане и поддържане на определена температура и режим на работа.
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В обобщената тема „Кулинарство“ са включени следните подтеми: „Здравословното хранене“, „В кухнята – лесно, приятно и безопасно“,
„Топлинна обработка на хранителни продукти“ и „Красиво и чисто не само по
време на празник“. Тук се осигурява възможност за разширяване на практическа основа на знанията за веществата, придобити в учебния предмет „Човекът
и природата“. Реализират се и знания и отношения за необходимостта от здравословен начин на живот и хигиенни правила на поведение. Необходимо е
учениците да се научат как се избира меню и какъв да е режима на хранене,
как се подготвят хранителните продукти за обработване – измиване, обелване, нарязване, настъргване и измерване с различни средства. Трябва да знаят
каква хигиена се поддържа в кухнята – почистване, измиване, подсушаване и
подреждане на съдове, прибори, приспособления преди и след употреба. За
приготвяне на много от ястията е необходима не само топлинна обработка
(варене, печене), а и предварително изстудяване (охлаждане) на хранителните
продукти, след приготвяне на ястията как да се оформят естетически и как да
се поднесат. Не без значение и това да се научат учениците да съставят менюта,
списъци, съобщения, покани, калкулация с оглед тяхната икономическа култура. Много важен елемент в работата е и спазването на техниката за безопасна работа, затова е необходимо на учениците да се разясни как се оказва първа
помощ при изгаряне и нараняване.
В обобщената тема „Природата в дома“ включва следните подтеми: „В
хармония с природата“, „Инвентар за градината и зеления кът на дома“, и
„Условия за отглеждане на домашните любимци“. Чрез знанията и уменията,
които учениците получават за отглеждане на лековити и декоративни растения в домашни условия (посевни качества и подготовка на семената, съоръжения за отглеждане, засяване, засаждане, напояване), учениците на практика
прилагат формираните в човекът и природата знания за основните жизнени
процеси при растенията. Наред с това придобиват умения за правилен подбор
на подходящ инвентар за отглеждане на растения и животни. За да отглеждат
в домашни условия домашни любимци, е необходимо да се научат какви грижи, включително и медицински, ще полагат за тях. Чрез заниманията в час ще
се научат как да проектират, реализират и поддържат малък природен кът в
дома или класната стая и да спазват екологичните изисквания за това, трябва
да се информират и какви възможни вреди могат да нанесат някои препарати за растителна защита. Много важен елемент за обучението са знанията за
опазване и съхраняване на природата около жилищата и населените места,
във и около дома и училището.
Чрез предмета домашна техника и икономика учениците разбират ролята на личната технологична култура за овладяването, разбирането и прилагането на техниката и технологията в ежедневни и широко разпространени
практически дейности. Учениците преоткриват създадения от човека свят,
връзките му с околната среда, осъзнават мощта на научно-техническия про-
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грес и участват в него като проектират, конструират, моделират, изработват
различни изделия и технологични системи.
Учениците се окуражават да решават проблеми, проектират, моделират
и конструират, опитват, експериментират, проверяват, оценяват, изработват,
планират и осъществяват малки проекти. Поощрява се приемане на различни роли и позиции в процеса на обучение като разпределяне на дейности,
изпълняване на отделни задачи, оценяване, коригиране, работа самостоятелно и в екип. Чрез обучението учениците предлагат, доказват, изразяват
съмнения и планират сами свои дейности по проектиране и изработване на
различни изделия и усвояване на отделни технологии. Имат възможност да
избират, вземат решения и да се самооценяват. Във всяка отделна методична
единица учениците разбират, че работата трябва да бъде планирана, организирана и извършена в условията на творчество, сътрудничество и обезпечаване с ресурси, а основните принципи са акуратност, високо качество и
безопасност. Те не само трябва да познават и прилагат основни технически
средства, процеси и решения на технически задачи, а и да оценяват техническите средства според отношението между качество и цена, потребителската им стойност и влиянието им върху социалната и околната среда. Част
от темите, които имат пряко отношение към изграждане на технологичната
култура на този етап са: поведение, модели за поведение, норми, видове самоизисквания, междуличностен цикличен процес, психологически основи
на влиянието, социален статус, приятелство и сработване, модели на общуване, преодоляване на конфликти и др.
В съвременната технологична култура в обучението по домашна техника и икономика в V клас са включени богат комплекс от знания и умения за
основите на съвременната професионална дейност, за същността и начините на организацията, управлението и осъществяването на стопанска дейност,
личностни качества, които се формират или развиват в условията на технологичното обучение, подхождайки към живота като цяло и чрез осъществяване
на конкретни действия.
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НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ДИСЦИПЛИНАТА
В ШУМЕНСКИТЕ УЧИЛИЩА
ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО
Виолета К. Атанасова
NORMATIVE ORDER OF CLASSES
IN SHUMEN SCHOOLS DURING
THE BULGARIAN RENAISSANCE
Violeta K. Atanasova
ABSTRACT: The research presents the normative order of classes in primary and secondary
schools in Shumen during the Bulgarian Renaissance. The emphasis is laid on obligations
and prohibitions concerning students and teachers. Different types of penalties provided for
unfulfilled obligations are revealed.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Първите нормативни документи, които определят основите на дисциплината в българското училище, се появяват през епохата на Възраждането.
Те носят различни названия, сред които най-често срещаните са правилници,
устави и закони. Поради липса на единен център на управление на българското образование, който да осъществява и законодателна дейност, те са разработвани предимно от главните учители или от училищните настоятелства
и се отнасят само за училищата, ръководени от тях. Това предпоставя и голямото разнообразие от изисквания не само към учениците, а и към другите
лица, свързани с организацията и провеждането на обучението. Голяма част
от правилниците за вътрешния ред са съставени от видни български учители
с добро образование, опит и квалификация. Такива са Неофит Рилски, Найден
Геров, Иван Гюзелев, Рачо Каролев, Васил Друмев, Тодор Пеев [5].
Първият нормативен документ в историята на новобългарското образование, който регламентира поведението на учениците, е съставен от Неофит
Рилски за нуждите на Габровското училище. В литературата е известен под
различни заглавия – „Ученически дисциплинарен правилник“, „Училищен
правилник“ и др. На него е отбелязана датата 15 февруари 1837 година.
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Неофит Рилски използва в своята педагогическа практика и друг нормативен
документ, озаглавен „Учениците имат должност“, т.е. задължения на учениците. Разработва и две методически ръководства за организацията на взаимното обучение, първото от които е предназначено за Габровското училище и
носи названието „Изложение предания на Габровското взаимно училище“, а
второто (в което промените не са съществени) се отнася за всички взаимни
училища, което личи от заглавието му – „Обучения и повеления в первоначалните училища, които се ръководствуват от взаимноучителниат способ, то
ест таблица на взаимноучителниа способ“ [2:191, 203]. Те съдържат точни указания за действията и дейностите на учениците, както и на помощниците на
учителя, в рамките на учебния ден. В ръководствата са представени и правилата за контрол върху присъствието, хигиената и поведението на учениците.
Правилниците и организационно-методическите ръководства за взаимното
училище, които съставя Неофит Рилски, са първите нормативни документи, които поставят основата на училищната дисциплина. Така „патриархът
на българските книжовници и учители“ става и първият законодател в тази
област от учебното дело. Те са използвани не само в неговата педагогическа
практика, а и от много други български учители във взаимните училища. След
Неофит Рилски учители и училищни настоятели в други селища разработват
подобни нормативни документи. Предмет на настоящото изследване е нормативната уредба на дисциплината в училищата в град Шумен през епохата на
Възраждането.
От 1860 година в Шумен започва да действа правилник, наречен
„Школски закони на шуменските училища“ [4]. Той е приет от еснафите в града (вероятно общинари) с подписа на учителите Анастас Гранитски и Добри
Войников. С него се регламентират задълженията на учениците и учителите,
както и наказанията, предвидени за неизпълнение на изискванията към тях.
Отнасят се за трите взаимни и двете класни училища в града, съществуващи
по онова време в Шумен [3:147, 148, 149, 155]. Задълженията, вкл. забраните
на учениците, са 27 на брой и могат да се разделят на няколко групи. Една част
са насочени към поведението им в училище във връзка с нормалното провеждане на процеса на обучение. От учениците се изисква да посещават редовно
учебните занятия (&2), да внимават и спазват тишина по време на преподаване (&6), да изучават „добре уроците си“ (&7), да не подсказват на изпитвания
ученик и да не отговарят вместо него (&8 и 9), да не напускат мястото си в
отсъствие на учителя и да преговарят (&10), да се „покоряват на определените
от учителите надзиратели“ (&3).
„Школските закони“, подобно на другите нормативни документи от
времето на Възраждането, регламентират поведението на учениците не само
в училище, а и извън него. Параграф 4 изисква от ученика да отива направо в училище след като излезе от дома си. Надзирателите се задължават да
следят строго поведението на определените си съученици след приключване
на учебните занятия по пътя към дома и да предават на учителя имената на
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„безчинните“, без да имат право да ги удрят (&21). Две „длъжности“ са свързани с редовното посещение на църковните служби (&22) и спазване на определения ред в църквата. „В черква да вардят най-голяма тишина, да стоят
прави, да не се оглядват насам и натам, да не говорят, да не се бутат един друг,
но да стоят с крайно благоговение“ – пише в документа (&23). Останалите
изисквания са в духа на християнската етика и традиционния морал на обществото. Основна част от тях засягат отношението на учениците към другите хора – родители, учители, съученици и др. Параграф 1 гласи „Всякой
ученик тряба да е благочинен, да отдава приличната чест на родителите си,
на учителите, на училищните настоятели, на свещениците и на всичките
почтени граждани“. За важността на това изискване може да се съди от факта, че е заложено под № 1 в документа. Параграф 11 се отнася за взаимоотношенията между съучениците: „Учениците тряба да не се закачат помежду
си, да не се карат, бъхтят, псуват или думат прякорни имена, но да се обичат
всякога като братя без да имат най-малка завист помежду си“. Поставят се
и морални норми, засягащи отношението на учениците към другите хора,
включително и тези с телесни и душевни недостатъци – да не им правят зло,
да не им се присмиват. Изисква се хуманно отношение и към животните – да
не им правят зло (&16 и 17). Отчита се влиянието на социалната среда и се
налага забрана на учениците да общуват с хора, чийто морал е несъвместим
с обществените норми. Параграфи 18 и 19 гласят: „никога да не се събират
с вънкашни и развращени момчета“ и да нямат никакви отношения с „развратно безобразни человеци“.
От ученика се изисква да не лъже, да не краде и да „да има голяма душевна чистота“ (&13, 14, 24). Забранява се пушенето, употребата на спиртни напитки, посещенията на кафенета, както и носенето на „ножове, пищови, сопи
и други подобни оръжия“ в училище и извън него (&15, 25 и 26). Школските
закони не пропускат и изисквания относно хигиената: ученикът „да бъде всякога умит, вчесан и с чисти дрехи“ (&5), както и „да варди в чистота тъй своите
книги, както и школските неща“. В правилника се съдържат и норми, засягащи отношението на учениците към материалните неща – да пазят както своята, така и чуждата собственост – да не късат книгите, да не развалят и чупят
училищното имущество (&12). Очевидно е заимстването от еснафските правилници, чиито основни морални и социални принципи са възпроизведени
почти непроменени [6].
Въпреки че първата част на правилника определя двадесет и седем
ученически задължения, наказанията, предвидени за неизпълнението им, са
много повече – тридесет и девет. Те са степенувани според провинението. За
разлика от правилниците, действащи в други български селища, основното
наказание е телесно – определен брой удари с пръчка по гърба. Другите видове
наказания са лишаване от обед, престой в тъмница, заплащане на повредено
училищно имущество, гонене от час, стоене на колене, чернене на лицето, заплюване от съучениците, изключване от училище.
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За нарушения на реда в училище наказанието варира от 2 пръчки – за
закъснение, 4 пръчки – ако не отиде веднага на определеното си място в учебната зала, за непокорство на надзирателите – от 4 до 6 пръчки, за безпричинно
отсъствие от училище „ще се наказва от 10 до 15 пръчки, а ако бяга от училище, ще му се удрят 20 пръчки, ще се заплюва от учениците си и ще се затваря в
тъмница“. Ако ученик не пази тишина и не внимава по време на преподаване
се наказва с 2 пръчки и „ще стои на колене, ако пак не спазва тишина се гони от
час и после се наказва“. Наказания се налагат и при недостатъчна подготовка за
учебните занятия – с лишаване от храна за един ден, „а ако не учи съвсем – ще
стои гладен и ще му се удрят 4 пръчки“. Лишаване от храна се предвижда и ако
„ученик, като излезе от дома си и не отиде направо в училище“. А на този, „който безчинства по пътищата като отива на училище или се връща, ще му се удрят
4 пръчки“. Наказание се налага и за помощниците на учителя, т.нар. „надзиратели“, чието задължение е да следят за поведението на учениците извън училище: „Който надзирател не казва за учениците, които не спазват препоръките му
или не ги наглежда – от 4-6 пръчки и надзирателят се заменя“. За неоснователно
отсъствие от църковна служба предвиденото наказание е 4 пръчки.
Относно нарушенията във връзка с общуването на ученика с други
хора – съученици, учители, родители, съграждани – наказанията са степенувани според вида на нарушението и мястото на „жертвата“ в училищната и обществената йерархия. Ученик, който се присмива на хора с душевен или телесен недостатък получава наказание 4 пръчки. Същото наказание се предвижда
и ако „закача съученика, или се кара с него“, а от 4 до 10 пръчки се предвиждат
ако ученикът бие другиго или псува. Ученик, който не почита свещеници и
други стари хора, получава наказание от 4 до 10 пръчки по гърба; който не почита учителите или родителите си и „не им се покорява“, получава наказание
10 пръчки по гърба; а за непочитание на училищни настоятели наказанието е
по-голямо – 15 пръчки. За безпричинно злословене против учителите за пръв
път наказанието е 15 пръчки по гърба, за втори път – 30 пръчки, третият път
се гони от училището чрез училищните настоятели. Предвижда се за оскърбление на учители, родители или други гражданини „с безчестното си поведение“, освен с бой с пръчка, ученикът да се наказва и със затваряне в тъмница.
Доста строги и унизителни за ученика са наказанията, които се налагат за общуване с неподходящи хора, чиито морални качества са съмнителни. „Който се събере с развращени момчета, за първий път ще му се ударят 6
пръчки“, при всяко следващо общуване – по 10 пръчки и се заплюва от съучениците си, а „който ученик има отношения с безобразно развратени человеци“, за първи и втори път му се удрят от 10-20 пръчки и според прегрешенията
се затваря в тъмница, начерня и заплюва от съучениците си, а за трети път се
гони от училище. Черненето със сажди и заплюването е наказание, което се
практикува и в други училища, но никъде не е официално регламентирано
[7:135]. Изключително строго е наказанието и за ученик, който няма „душевна
чистота“ – 20 пръчки и се гони от училището.
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По-леко е наказанието – 2 пръчки – за недобра хигиена, ако ученикът
„не е чист, умит и вчесан“. За повреждане – късане или цапане – на книгите
си получава 4 пръчки, а ако книгите не са негови, а училищни или чужди, се
предвижда да ги заплати. За лъжа наказанието е 4 пръчки, а за кражба то е
по-строго – ученикът „ще се затвори през деня в тъмница и като ще си отива у
дома, ще ся начерни и наплюе от съучениците си“. За носене на забранените с
„школските закони“ ножове, пищови, сопи и други оръжия наказанието е доста строго – 10 пръчки, а за употребата им – изключване: „Който удари някого
с нож или го рани с какво ще да е, ще се изгонва из училището като един злодеец…“. Подобни строги наказания са предвидени и за употреба на алкохол и
посещение на кафенета: първо му се дават съвети, после се наказва и ако не
се поправи, се гони от училището „като един развращен“. За тютюнопушене
наказанието е унизително, но не достига до изключване: „Който от учениците
пуши тютюн или друго нему подобно, ще се накаже с пръчки, ще се затваря и
заплюва от учениците“.
Като „пример за нормативната саморефлексия на възрожденското школо“ определя наказанието за престъпление № 27 Е. Тачева [6]: „Който ученик
остави училището без да се обади на учителите и си земе приличното училищно свидетелство, подписано от учителите и училищните настоятели и с школския печат напечатено, да се обнародва пред гражданите, било по главните
училищни изпитания, било по други общи и частни събрания като един ученик, който излиза от училището с безобразие и без чест; на това родителите
му, роднините му не ще смеят да кажат нищо, защото син им или роднината
им излиза от училище не като честен и образован ученик, но като безчестен и
безобразен.“
Най-лекото наказание – лишаване от обед – се налага в случаите, когато
ученикът не отиде направо в училище или когато не се е подготвил за учебни
занятия, т.е. за нарушения, отнасящи се към процеса на обучение. Най-тежкото
наказание – до 30 пръчки, затваряне в тъмница, изключване – за оскърбление на учител, за общуване с аморални личности, за употреба на оръжие и
за системна употреба на алкохол и посещения на кафенета. Унижаващите личността на ученика заплюване от съучениците и чернене на лицето се налагат
за общуване с „развратни“ хора, безпричинно отсъствие от учебни занятия и
тютюнопушене. Тази „скала“ на училищните наказания дава информация и за
ценностната система на възрожденското общество.
Шуменските „школски закони“ регламентират и задълженията на учителите в учебните заведения в града и съответните наказания за неспазването
им. Те са представени в 14 параграфа. На първо място е изведено изискването за образцов морален облик на учителя, тъй като се приема, че той трябва
да служи за модел на поведение. Параграф 1 гласи: „Всякой учител трябва да
пази крайно благонравие, за да бъде добър пример за учениците, според както
го изискува самото му звание“. Налага му се забрана „да не злослови нигде,
нито пред учениците, нито пред человеците против някого от събратята си“,
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а в случаите на оплаквания да се обръща към училищните настоятели (& 2).
Следващите по важност изисквания са свързани с функциите му на преподавател и възпитател. Той се задължава „да преподава увремя определяните
нему от училищната програма уроци“, да упражнява надзор върху поведението на учениците и да налага предвидените наказания при неспазване на задълженията им и нарушения на дисциплината (& 3, 4 и 13). При прием на ученик
в училище учителите се задължават да го записват клас, който съответства на
подготовката му – „според силата му“, както гласи параграф 10. Задължени са
на всеки 6 месеца да провеждат изпити и да записват постиженията на учениците, срещу което получават един месец отпуск годишно (& 12). „Учителите са
длъжни да празнуват само определените от еснафите празници“ – гласи параграф 11.
При конфликти между учениците или протести на родители и настойници във връзка с наложено наказание на ученик и протести на граждани срещу учители, те се задължават да отнесат въпроса до училищните настоятели
(& 5, 6 и 7). Учителите имат и определени задължения относно посещенията на
учениците на църковните служби в събота и неделя. Един от учителите трябва
да ги води в събота в църквата, а „в неделя подир божествената служба, като
отидат учениците в училището, един от учителите ще ги намерва за да ги поучи неделното Евангелие или друго нравствено поучение“ (& 8 и 9). В заключение се посочва, че „учителите тряба да се отстраняват от всяка една погрешка,
която нанася безчестие на Шуменските учебни заведения“, следователно не се
допуска да уронват престижа на училището със своите действия.
За нарушение на определените изисквания се предвиждат и съответни
наказания. При нарушение на & 1 и 2 за определено време учителят се съветва,
а после се отстранява от учителството чрез училищните настоятели. За недобросъвестно изпълнение на преподавателската си дейност (& 3) училищните настоятели съветват учителите, ако не се поправят, им се отнема част от
заплатата и, ако пак няма ефект, се уволняват, а за нарушение на останалите
задължения „се съветуват и мъмрят от училищните настоятели“. За уронване
на престижа на училището „училищните настоятели до някое време ще съветуват учителя“, а ако не се поправи, се отстранява.
Направеният преглед на училищния правилник в Шумен съдържа достатъчно информация, насочваща към определени изводи. Подобно на другите училищни правилници, и „Школските закони на Шуменските училища“
включват норми на поведение, които целят да превърнат училището не само в
образователна, а и във възпитателна институция. Правилата не са ограничени
в рамките на училищния ред, а обхващат поведението на учениците и учителите и извън училището. Акцентира се върху задълженията на учениците и учителите, а техните права не са регламентирани. Нормите на поведение, определени в този нормативен документ, могат да бъдат обединени в следните групи:
1. Относно организацията и провеждането на обучението основните изисквания са за редовно присъствие на учениците и учителите в
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учебните занятия; старателна подготовка за тях и спазване на тишина
и прилежност на учениците по време на провеждането им.
2. Относно отношението към църквата и религията – изисква се задължително посещение на църковните служби от учителите и учениците и спазване на установения ред и благоприличие.
3. Относно отношението на учениците към другите хора – изисква се
почит и подчинение на учителите, родителите, училищните настоятели и другите граждани и дружелюбност към съучениците. Поставя се
изискването за хуманно отношение към хората с физически и психически увреждания. Категорично се забранява физическото посегателство срещу личността чрез употреба на оръжие. Налага се забрана за
общуване с хора със съмнителни морални качества.
4. Относно отношението на учениците към себе си, към собственото
си здраве – налага се строга забрана на тютюнопушенето и употребата на алкохол.
5. Относно отношението към животните – изисква се хуманно отношение към тях.
6. Относно външния вид и хигиената – налага се спазване на лична хигиена и добър външен вид.
7. Относно отношението към личната и обществената собственост –
поставят се изисквания за опазването ѝ.
Посочват се и методите, чрез които се регулира поведението на учениците. Акцентира се върху негативните въздействия. Нежелателното поведение, свързано с неспазването на определените норми, се санкционира със
съответни наказания. Те са диференцирани според вида на нарушението и
неговата поредност. За разлика от другите училищни правилници, от които
само в един сред предвидените санкции е посочено и телесното наказание,
в шуменските закони то е основният метод. Това може да се обясни с факта,
че голяма част от правилниците в другите селища са разработени от учители с педагогическа подготовка, а шуменският е написан от хора без квалификация в тази област – еснафското сдружение, т.е. занаятчиите в града.
Наказания се определят и за нарушения, извършени от учителите. Както и в
другите подобни нормативни документи, не се предвижда желателното поведение и отличният успех да се поощряват с награди. Отчита се въздействието на личния пример и затова се изисква от учителите да представят положителни модели на поведение. Нормативните документи, включително и
шуменските „школски закони“, са свидетелство за осъзнатата необходимост
от въвеждане на правила, чрез които да се постигне училищен ред и нравствено възпитание на учениците. Следователно, дисциплината се разбира не
само като условие за успешно провеждане на обучението, а и като средство
за възпитание.
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ЗА НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ ФИЛОСОФИЯТА НА
СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА
(по случай 150 години от рождението на писателя)
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THE UNKNOWN ALEKO KONSTANTINOV OR
TOWARD SOME ASPECTS OF PHILOSOPHY OF
CONTEMPORARY MUSIC EDUCATION
(to celebrate 150th birth anniversary of the writer)
Darina G. Vasileva
ABSTRACT: The subject of study is the noteworthy musical culture of the famous Bulgarian
writer Aleko Konstantinov in the context of philosophy in modern education. Special emphasis is placed upon his most popular work Bai Ganyo.
KEYWORDS: music, literature, art and culture, modern education
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Надеждата да намери своето уникално място в едно непрестанно движещо се напред настояще неотлъчно е съпътствала живота на големия български писател и общественик Алеко Константинов – надеждата, че „кога да е ще
бъде оценен по достойнство“ [1]. Но паметта възстановява не само миналото.
Тя организира опита на настоящето и чертае бъдещето. Именно това оправдава неотслабващия интерес към живота и духовното наследство на Алеко
Константинов. Век и половина след рождението на писателя той продължава да бъде преоткриван от изследователи от различни поколения. Оказва се,
че винаги има по нещо ново, нещо, което заслужава по-специално внимание.
Настоящият текст е посветен на една като че ли незаслужено недооценена и
подминавана досега страна от същността на тази необикновена личност – завидната музикална култура на писателя, но разгледана в контекста на философията на модерната педагогика.
Още в античната философия е поставен въпросът може ли една добродетел да бъде изучена. Отрицателният отговор придобива особена парадок-
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салност, доколкото тази теза се преплита с друга, според която добродетелта
е знание и даже се основава на него, което ще рече: добродетелта е знание и в
същото време тя не може да бъде изучена. Самото знание също не се поддава
на изучаване, ако под „изучаване“ разбираме единствено механично предаване и механична рецепция на преподаваната наготово мъдрост [2: 89].
Това би било добра отправна рамка за изследване на житейския път като
функция на творческата биография. Трудността в подобни случаи произтича
от обстоятелството, че ако за творчеството са налице безспорни свидетелства
каквито са художествените творби, за жизнения път обичайно съдим по косвени данни – писма, спомени на съвременници, публикации в пресата, различни архивни материали, доколкото, разбира се, са съхранени. Трябва обаче
да се съгласим, че даже когато разполагаме с изобилие от автентични факти,
не винаги ни се отдава да постигнем дълбоките причинни връзки между тези
два пътя – житейския и творческия. Какъв е начинът за тяхното постигане?
Може би трябва да се опрем на една отдавна проверена от философията, психологията и педагогическата наука истина, че всяко действие представлява
взаимодействие, а ефектът от въздействието на едно явление върху друго в
най-голяма степен се опосредства от характера на последното.
Когато Алеко Константинов се появява на бял свят (1863), Свищов
вече е утвърден търговски, но и просветен център с едни от най-добрите за
времето си учители. Въпреки това, а и „твърде характерно за педагожките
схващания на Алековия баща е, гдето той не оставя сина си да се учи заедно
с другите деца в основното училище, а му наема частни домашни учители“
[3]. За отбелязване е, че музикалното образование и възпитание е заемало
важно място в ценностната система на амбициозния баща. За това говори
не само фактът, че всяко едно от децата на заможния и просветèн търговец е свирило на някакъв музикален инструмент, но и това, че музикалното
образование на своя наследник той ще повери не на кого да е, а на самия
Янко Мустаков – певеца, композитора, педагога, хоровия диригент, основателя на първия струнен оркестър в Свищов и на първия български хор
(1868). Вероятно постиженията на ученика до голяма степен са обусловени
от чертите, „присадени у него най-вече от характера на бащата, макар че и
майчината благост и нега“, прераснали в душевен аристократизъм и изтънченост, са му „тъй също дълбоко привити“, както твърди П. Р. Славейков.
Честолюбивият баща – четем по-нататък, – види се по психологията на оная
епоха, ще да е смятал, че синът на Иваница х. Константинов ще си е по-наместо да се учи в друг град“ [3] и младежът продължава образованието си в
прочутата Априловска гимназия в Габрово; след Руско-турската война баща
му го праща в Николаев (Русия), където покрай веселия другарски живот в
Южно-славянския пансион на Теодор Минков, посещения в театъра и разните забави завършва успешно училище. В Николаев наред с първите си
стихотворни опуси Алеко Константинов опитва сили и на композиторското
поприще – на една вечеринка представя своя оперетка, а с умението си да
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свири на цигулка и да пее „той привързва и прави най-добро впечатление
на другарите си“ [3].
Можем да съдим, че общоестетическото и в частност музикално-естетическото образование и възпитание на младежа се превръща в благоприятна
предпоставка за неговото израстване като творческа личност, притежаваща
качеството да достига максимума, на който е способна, при изпълнението на
своето реално-творческо и предопределеното ѝ от съдбата жизнетворческо
призвание.
Студентските години в Одеса разгръщат пред бъдещия писател неподозирани възможности за досег с великата руска култура, за театър, музика, поезия – „всичко, което говори на въображението на един чувствителен
и жизнерадостен юноша“…; „голямата му обич към музика и литература го
водят към операта, която той посещава редовно, за да се възхищава от оркестъра или от гласа на някоя нова музикална звезда“ [3]. Свидетелствата от
онова време сочат, че продължава да свири на цигулка и с нея изживява и
по-късно своите музикални настроения. С Русия остават свързани спомени
за изчезналите хубави години, за руските романси, изпълнявани в хор… Но с
Русия са свързани най-вече някои приятелства за цял живот, знак за душевна
и духовна нагласа, далечна и чужда на нагласите на тогавашната софийска
интелигенция с нейния монотонен и безсъдържателен живот [3]. Такова е
приятелството на писателя със Стоян хаджи Анастасов Бешков, момчето, с
което той тръгва за Николаев, а след това заедно учат в Одеса: единият – право, другият – музика. След завръщането си в България Бешков ще учителства
последователно в Пловдив (1884), в Кюстендил (1885), Казанлък (1888), но
трайно ще се установи във Варна, където се утвърждава като музикален педагог и ръководител на катедралния хор. Знак за духовната му близост с Алеко
Константинов са запазените писма, в които писателят му споделя най-съкровените си преживявания, свързани с появата през 1894 година на знаменитата творба „Бай Ганьо“ [4: 233].
Дори само този бегъл поглед върху някои основни моменти, свързани
с детството, домашната атмосфера, първите наставници, а по-късно ученическите години, университетската среда, интелектуалното и приятелското обкръжение подсказва, че от най-ранна възраст у бъдещия писател се зараждат
и развиват мотиви, които по силата на условията на неговия жизнен път и
възпитание, в т.ч. музикално-естетическо, а и общо художествено, ще се превърнат в действени и устойчиви страни на неговия характер.
Как се проявява всичко това в творчеството на Алеко Константинов, ако
приемем, че изкуството е портрет на реалния живот, но е също толкова и автопортрет на своя създател? Съвсем естествено е тук в центъра на изследователския ни интерес да попадне текстът на „Бай Ганьо“. За целите на настоящото
изследване ще се спрем на три от разказите, обединени под общото заглавие
„Бай Ганьо тръгна по Европа“, на обнародваните малко по-късно „Бай Ганьо се
завърна от Европа“ и „Бай Ганьо прави избори“, както и на включения в пър-
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вото самостоятелно издание на произведението от 1895 година разказ „Бай
Ганьо журналист“.
Какво разкрива текстът на знаменитата Алекова творба за отношението
на своя автор към музиката?
Най-общо казано – подчертан интерес към синтезната форма. От песента до музикално-сценичното произведение…
Самото заглавие на втория от невероятните разкази за един съвременен българин – „Бай Ганьо в операта“ – вече насочва към темата „музика“.
Действието се развива в Придворния оперен театър на австрийската столица
по време на представление на „Куклената фея“. Любопитен, но и твърде показателен от изследователска гледна точка, е фактът, че описаният спектакъл
на едноактния балет на Йозеф Байер е имал своята световна премиера, както
показва музиковедската справка, тъкмо във Виена на 4 октомври 1888 година
[5: 554]. Като си припомним през коя година започва да излиза „Бай Ганьо“ по
страниците на сп. „Мисъл“, бихме могли с много голяма вероятност да предполагаме, че ако не на самата премиера, писателят е бил сред публиката на
някое от първите представления на съвсем новия за времето си балет. „Дигна
се завесата. Тишина – мъртва. Всички вперили очи на фантастично декорираната сцена. Аз […] не мога да си откъсна очите от сцената; картините на балета
постоянно се меняваха по движението на магически жезъл, разни групи балерини явяват се, изчезват; на сцената ту мрак, ту едноцветна, ту разноцветна
светлина – феерия! От общата група на балерините се отдели една, пристъпи с дребни бързи крачки към авансцената, спря се, подскочи и заплава из
въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога…“ Прави впечатление
високата култура на възприемане, повече от адекватна на спецификата на балета като музикално-театрално изкуство, изградено на зрелищна основа, със
съдържание, „разказано“ в хореографски образи. Ще обърнем внимание върху главните компоненти. Сценографията – „фантастично декорирана сцена“;
пространствената композиция – „картините на балета постоянно се меняваха
по движението на магически жезъл“; хореографския почерк, подчинен не само
на музиката, но и на закономерностите на визуалния орнаментален рисунък –
„пристъпи [балерината] с дребни бързи крачки към авансцената, спря се, подскочи и заплава из въздуха, подпряна само на връхчеца на едната си нога“…
Не по-малко впечатляващо със своята пределна лаконичност и точност е обобщението. Феерия. Със своя приказен сюжет, с разкошната си декорация и
най-сетне като едно вълшебно зрелище тъкмо феерията като че ли най-пълно
разкрива характера на описаното театрално действо.
Свидетелство за трайната любов към музикалния театър намираме и в
интервюто на професор Иван Шишманов, в което на въпроса „Вашият любим композитор?“ писателят е отговорил: „Верди“. С Верди се е захванал и безсмъртният Алеков герой, когато решава „да свири вече основателно нещо посериозно“: „Grandissimo maestro Verdi! Ти нямаш, ти не може да имаш врагове!
Но ако, паче чаяния, би се явил някой изрод, той ще бъде самият Сатана. Бог
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е велик, Esimio Maestro! И всичките стрели на Злия дух са безсилни против
тебе! Едно само… само едно средство може да употреби Лукавия и… целият
музикален свят ще се покрие с траур!.. Ний ще се молим, моли се и ти, Divin
Maestro, на Всемогущия Създател, да не допусне Сатаната да те въведе в салона, в който бай Ганьо пее „Нощ е ужасна“… И когато твоят тънчайши слух се
покърти с непонятните за теб диви, нечеловечески звукове, Злият дух да ти
открие ужасната истина със сатанинския си смях: „Ха! ха! ха! Верди! това е
една песен от твоята божествена „Травиата“ Ха! ха! ха! Ха-а!!..“
Може би тук е мястото да вметнем само, че при Алеко Константинов
увлечението по синтезните изкуства е намерило непосредствено отражение
върху начина му на възприемане и осмисляне на заобикалящата го действителност, определено от Михаил Арнаудов така: „Окото му плува в поетическо
съзерцание на онова, което родината му дава като оригинално, изразително
очертание, и дори седмичният пазар в София или Видин, с пъстротата на багрите и движението си, изтръгва възхищение. „В балет ли се намираме, бе…
Виж тия глави от народа, това е едно живо море…“ И още: „Пред нас и след нас
тържествено, плавно, като че под такт на музика, се движат, с кола и пеша
пристигналите от далечни краища любители на природните красоти.“ (Подч.
мое – Д. В.) [3].
В „Бай Ганьо“ ясно е заявен подчертаният усет на автора за някои от
характерните особености на социалното функциониране на музиката непосредствено след Освобождението на България. Показателен в това отношение
е интересът му към т.нар. „песни за народа“ и „песни за душата“, които според някои автори са красноречив израз на предпочитанията и целенасочените
употреби на идеолозите на българския национализъм от края на XIX век [6].
Конкретен пример за социалното функциониране на „песните за народа“ намираме в разказа „Бай Ганьо на изложението в Прага“: „Спряхме се. На перона
задръстено с хора. Веднага една музика гръмна „Шуми Марица“. Един хор след
това изпя „Hde domov müj!“ за безкрайно удоволствие на всички ни, а особено
на бай Ганя, който похвали между нас ческия народ, че доста добре изучил гласа на народната българска (Подч. – авт.) песен „Где й родът ми“, само че думите
изговаряли малко неясно, та не се твърде разбирало.“ Този пример е емблематичен и по отношение познаване процесите на взаимодействие между различните музикални култури, оставили свой отпечатък върху облика на масовата
музикална среда у нас по онова време. Без да анализираме чуждото интонационно влияние върху „Шуми Марица“, само ще отбележим конкретния повод
за ироничния коментар на автора – той със сигурност е знаел точния произход
на широко известната в миналото възрожденска песен „Где й родът ми“ [7:
139-140]. За същата песен, за която даже най-яркият представител на първото
поколение български композитори Добри Христов години по-късно ще признае: „Пеехме ние тези песни като наши (подч. мое – Д. В.). Дори мелодията
на „Где й родът ми“ […] мъчно можеше да ни убеди някой, че не е нова българска песен“ [8:340]. Не по-различен е примерът, който намираме в разказа „Бай
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Ганьо на гости“: „Сега той [бай Ганьо] почна едно сепнато pizzicato, което по
негово мнение изобразяваше песента „Открадналà сей, бабинàта, сла-сланинкаа, сла-нинка, откраднала сей бабината сланинкà“… която „Сланинка“ цяла е
открадната от ческата „Slaninka“.
От друг разказ – „Бай Ганьо журналист“, съдим за усета на автора към
масовата музикална среда, но вече в нейния по-специфичен аспект като част от
култура, споделяна от различни балкански етноси, и преди всичко за несъмнената чувствителност на писателя към нея: „Оркестърът свиреше румънската
„Дойна“. По-право казано – намира за необходимо да доуточни авторът, – свиреше само Анчето с флейта соло, а другите приглашаха.“
Интонационната типология в музиката е определяща за жанровата.
Типологическото разграничение на песните в „Бай Ганьо“ обаче има и друг
смисъл: то е преди всичко еманация на две съвършено различни ценностни
системи. „Хубавите наши меланхолични народни песни“ са противопоставени
на „онези гнуснави пародии на чуждестранните вулгарни песни, които байганювците ни предават изкълчени до неузнаваемост…“ Към този тип се отнасят цитираните в произведението „песни за душата“: „Кой други е можал да
внуши на циганите, сиреч на музикантите, такъв респект към себе си, както
бай Ганьо? Само като им мигне с око, погледнете вий какво става с тия цигани! Огън! Огън! Завий оная ти цигулка, запищи онзи ти кларнет! […] – Сус
бе, ченгене! Не щъ аз любовни! На ракия ми свири! – извика им бай Ганьо
и тракне с чашата по масата. Почнат „Каран-каранфилчето“, бай Ганьо тракне с чашата, спрат. Почнат „Не щеми ний богатство“ – пак тракне с чашата.
Обърнат на „Зелен листец“. – Хъ, видите ли сега! Е-е-е-е-х! Гел, кефим, гел!…“
Приведеният пример би могъл да се разглежда като вариант на картина, визираща основни пластове в културата – опозиция, която в общи линии се
е запазила и до наши дни. По-интересното в случая обаче е, че писателят е
притежавал способността да усети, че принадлежността на отделни образци
към един от двата типа – „песни за народа“ и „песни за душата“ – не е нещо
веднъж завинаги установено. Това според нас е по-убедителното обяснение за
присъствието на „Не щеме ний богатство“ сред „песните за душата“, отколкото
съществуващото политическо противопоставяне между нейния автор Стефан
Стамболов и автора на „Бай Ганьо“. Що се отнася до въпроса кои от етносите
се оказват най-активно въвлечени във формиране на специфичния облик на
този пласт като цяло, отговорът, който дава произведението, не подлежи на
съмнение. На първо място – циганите. В „Бай Ганьо прави избори“ те се явяват сред главните елементи на една изразителна типологична характеристика.
„Всички наемници бяха вече на крак, когато откъм Циганската махала се зачу
музика… Музика! Да описвам ли тази музика, която цяла нощ се е подвизавала в кръчмата на Топачоолу, пред която самият кръчмар се е кълчил и пял […].
Да описвам ли на крака заспалия цигулар с цигулка, лениво опряна едва ли не
на корема му? Да ви казвам ли за кларнетиста, който или съвсем не свири, или
пък като бесен ще надуе кларнето, ще надуе лицето си, ще изпъкнат жилите на
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шията му, ще изпъкнат кръвясалите му очи и струва ти се, че още малко напън,
и една страшна епилепсия ще смае слушателите? Не, няма да ви описвам музиката, защото мисля за достатъчно да ви кажа само, че тези музиканти бяха
à la бай Ганьо (подч. мое – Д. В.). Музиката свиреше Печенежкия марш… […]
Музиката напред, зад музиката циганите и хамалите.“ В „Бай Ганьо“ еднакво
силно впечатлява колкото детайлното познаване на низовия пласт в културата, толкова и отношението на писателя към него: „Аз съм в състояние да се
възхитя, да се забравя, да се захласна до екстаз…[…] Аз съм готов да прегърна своя враг, ако той ми изпее както трябва песента „Богдане, Бог да те убие“
или „Я запретни, Вело моме, бели ръкави“ и да погледна накриво приятеля си,
когато видя че се възхищава от „Зелен листец“… Отношение естетически-оценъчно, мерило за човешка и гражданска позиция.
Разглеждана в този модус, творбата разкрива някои важни страни от
богатата музикална култура на своя създател, а именно:
✓ изтънчена чувствителност по отношение високите образци на световната музикална култура, личностно-неповторимо отношение към тях;
✓ изискан художествен вкус;
✓ музикална просветеност и образованост като основа за естетическа
наслада при досега с прекрасното в изкуството и живота, от една страна, а от друга – за безпогрешна ориентация в актуалната музикална
практика, свързана с низови пластове на художествената култура;
✓ избирателно отношение спрямо различни артефакти въз основа на
висок художествен критерий като същностна черта на личността;
✓ прерастване на музикално-естетическото знание в норма на човешко
и гражданско поведение.
Всичко това е резултат не само на интелект, художествена надареност,
трудолюбие, натрупани знания и опит. Този резултат е в пряка зависимост и
от степента на развитие на заобикалящата социална среда и в този смисъл е
и социално постижение. Взет дори в един-единствен контекст – като носител
на музикална култура – Алеко Константинов е ярко потвърждение за възприемчивостта на българина, за будния и общуващ дух като национална добродетел. „Може да се окаже, пише Цветан Стоянов, че националната душа още
навремето, още „по традиция“ е била много по-широка и разностранна…
Може да се видят някогашните тефтери, продължава той, как рупче по рупче
е събирало градчето да отвори училище. […] Може да се възкреси споменът
за ония, […] които обикаляха света от Лайпциг до Етиопия и го гледаха със
светли, любопитни очи… Те искаха да догонят, да се изравнят, в тях бушуваше живецът на нацията.“ Алеко Константинов по неподражаем начин доказва
как можеш „да вземеш хубавото където го намериш без да загубиш облика си,
но и без да се вкамениш в него“ [9: 186-187]. Писателят се вълнува от въпроси, свързани с „възпитанието, нравственият мир на европееца, домашната му
обстановка – плод на вековна традиция и постепенно усъвършенствуване умственото движение, […] музеите, библиотеките, филантропическите учреж-
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дения, изящните изкуства…“ С цялата си енергия и страст той се възправя
против онзи принцип на окаменелост и ултраретроградство, въплътен в прочутото Бай-Ганювско „Чунким баща ми все опери е слушал“…
***
Сто и петдесет години след рождението на Алеко Константинов бихме
могли да кажем, че самото присъствие на писателя в културната памет вече е
явен знак, че неговата личност е придобила особен смисъл – станала е символ. Превърнала се е в неотменима част от идейната система на обществото – а
защо не и в пример за онази добродетел като знание, като стремеж към непрекъснато саморазвитие и самоусъвършенстване, които и днес би трябвало да
бъдат основата на съвременната педагогика в усилията ѝ да обогати процеса
и да обнови системата на модерното образование за изграждане на личности
хармонично развити, социално активни, с висок морал и гражданско съзнание.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
НА ДЕТЕТО ЧРЕЗ РИСУНКАТА
Димитър И. Балкански
PSYCHOLOGICAL STUDY
OF CHILDREN THROUGH DRAWING
Dimitar I. Balkanski
ABSTRACT: A child‘s drawing reflects the development of his/her inner world determined by
family and social relations. It is the most common type of fine art children produce in their
early years and is particularly applicable for diagnostic study. Therefore general conclusions
about the psychological and personal development of a child can be drawn by studying a
child‘s drawing.
That is the reason why “a drawing“ is recommended as a diagnostic tool in any text on the
study of psychological development of adolescents.
KEYWORDS: Psychological study, drawing, test
Изследването е финансирано по проект № РД-08-301/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Психологическата структура на детската изобразителна дейност е сравнително добре проучена, но недостатъчно се познава от повечето преподаватели по изобразително изкуство. Правилното определяне на етапите в развитието на изобразителната дейност, точната преценка на определена художествена
проява и методическото ръководство на изобразителния процес е възможно
да се осъществява само ако се познават психофизиологическите основи на художественото развитие.
Изобразителната дейност при децата се развива на базата на психофизиологични, познавателни, моторни и личностни особености. В творбите си
децата изразяват своите мисли, представи, впечатления, емоционални преживявания, оценъчно отношение към обекти и явления от действителността. От
техните рисунки и пластики може да се съди за равнището на усвоените изобразителни умения и техники на работа, пространствената им ориентация и
координацията на движенията им. Ето защо от една детска творба може да се
направят обобщени изводи за психическото и личностното развитие на едно
дете. Именно затова във всички тестове за изследване на психичното развитие
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на децата от предучилищна и начална училищна възраст се използва изобразителната дейност като диагностичен метод.
Детската изобразителна дейност е творческа, като в нея децата се съобразяват не само с качествата на обектите и явленията, но се ръководят и
от друга логика – логиката на чувствата и впечатленията си. Изобразителният
процес е форма на невербална комуникация, като посредством рисуването децата изразяват това, което им е трудно да кажат с думи. “Езикът“ на рисунката
отразява уникалния поглед на детето за света около него, проектирайки в нея
по-искрено от вербалния език своите преживявания, представи, стремежи.
Като визуално-графична проекция на вътрешния свят на детето нейното тълкуване и разбиране е свързано с „обратния превод на образната ѝ изразителност на езика на човешките преживявания“.
Едно от най-мащабните изследвания върху развитието на детската
изобразителна дейност в началото на ХХ век принадлежи на Г. Кершенщайнер,
проведено с цел реорганизация на обучението по рисуване в училищата.
Авторът установява, че в рисунките на изоставащите деца, освен тенденция
към примитивни изображения, се установява и липсата на свързаност на техните елементи. Кершенщайнер отбелязва в своите изследвания и съществени
различия между рисунките на момчетата и момичетата.
Наблюденията и многобройните изследвания показват, че особеностите
в развитието на детските рисунки следват определен ход, свързан с общопсихичното, респективно с интелектуалното развитие на детето. На естествената
склонност на децата за изразяване чрез рисунката се базира разработването и
популяризирането на методики за диагностика, особено приложими в предучилищна възраст.
В контекста на психологическото изследване на детето съществуват два
подхода за анализ на детската рисунка:
Генетичен подход – ориентиран към определяне на стадиите в развитието на графизма въз основа на познати закономерности в цялостното развитие
на детето, на речта, на интелекта му. Рисунката на детето може да послужи и
да даде обширна информация дали то е достигнало определено равнище, дали
изостава или изпреварва в развитието си връстниците си.
Проективен подход – предложено наименование от Л. Франк през 1939 г.
за три теста: Асоциативният на Юнг, Т.А.Т. на Мърей и този на Х. Роршах.
Според идеята на проекцията рисунките на децата са резултат на сложен механизъм, отразяващ цялостната им психична структура.
Познавателният интерес на детето към обкръжаващата го действителност довежда до това, че цялото многообразие на живота става предмет на
изобразяване. Като правило то започва с изображението на тези обекти, които
е усвоило с помощта на възрастните. Когато детето овладее определени графични елементи, у него се появява способността за образуване на графичен
образ на всякакви предмети и явления.
Съдържанието на детските рисунки свидетелстват за ценностните ориентации в семейството и социалната среда, оказваща влияние върху детето.
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Рисунките на 5-6 годишните деца показват постепенно увеличаване на централизацията на отделните елементи, които се намират в определени отношения помежду си. Съдържанието на техните рисунки отразява това, което те
виждат, знаят и чувстват, предавайки в изобразените обекти тези черти от тях,
които най-силно ги привличат.
Символните елементи в детските рисунки насочват към интимния
свят на детето, отразяват неговите специфични потребности, страхове, вътрешни конфликти.
Силата на натиска в детските рисунки се свързва със способността за
експресия на чувствата и самочувствието:
– умерен натиск – характерен е за контролираните деца;
– енергичен натиск – доминантност, налагане чрез сила, силни чувства,
увереност в себе си, експериментиране;
– слаб натиск – недоверие в собствените си способности, потискане на
чувствата.
Рисунката на детето отразява развитието на неговия вътрешен свят в
контекста на семейните и социалните отношения, в които то участва активно. Тя е преобладаващ вид детско изобразително творчество в ранна възраст и е особено подходяща за психодиагностика. В книгата на Ф. Гудинъф
„Интелигентността на детето, отразена в рисунката на човешка фигура“,
излязла за първи път през 1926 г., се обосновава идеята за приложението на
рисунката на човешка фигура като тест за интелектуална и личностна оценка.
В предучилищна възраст „преувеличените“, уголемените фигури и диспропорции в рисунките на децата са резултат от тяхната моторна незрялост.
Значимостта на дадена човешка фигура се изразява чрез нейното уголемяване,
като акцентът се поставя на:
➢ големи фигури – доминантно присъствие на приятно или неприятно
преживяване на ситуация, на човек;
➢ уголемяване на части от дадена фигура – концентрация върху даден проблем и желание да се намери подходящо решение;
➢ малки фигури – показател за ниско самочувствие и произтичащите
от това предпазливост, трудна адаптивност, недоверие в собствените
сили и способности;
➢ пропускане на части от фигури – това може да бъде поради една от
следните причини: от една страна, вследствие на непълноценно „абсорбиране“ на всички части на възприетите обекти, а от друга – найчесто се пропуска тази част, която се асоциира с неприятни преживявания;
➢ събития – такива, които следват хронологически едно след друго, се
рисуват едно до друго.
Човешката фигура е предпочитан обект за изобразяване в детските рисунки, но при деца със забавено психофизиологично развитие тя се среща относително рядко. Броят на изобразените елементи в човешката фигура дава
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информация за зрелостта на детето и неговия жизнен опит. Деца, които се
чувстват щастливи в своята семейна среда, по правило изобразяват в своите
рисунки всички членове от тази среда. Разминаването на рисунката с реалния състав на семейството най-често е свързано с емоционален конфликт и
неудовлетвореност от семейната ситуация. Обикновено децата пропускат да
нарисуват тези членове, с които са в конфликтни отношения, и по този начин символично разрешават една неблагоприятна емоционална ситуация. В
рисунките не рядко отсъстват образите на братята и сестрите на рисуващото
дете, което се свързва с преобладаващите отношения на конкурентност и съперничество. В някои случаи децата пропускат да изобразят своя образ, но в
други случаи рисуват единствено себе си. И в двата случая се констатира липса
на чувство за принадлежност към семейството.
Психологическа значимост съдържа и изборът на детето за големината
на човешката фигура при нейното изобразяване. Самоуверените и импулсивните деца рисуват човешки фигури, заемащи почти целия лист, а несигурните
и плахите деца изобразяват дребни и малки фигури.
Последователността в изобразяването на образите показва значимостта
на отделните членове на семейството на детето и емоционално-ценностното
му отношение към другите. Детето съзнателно избягва да рисува конкретна
човешка фигура, изобразявайки в своята рисунка различни обекти – къща,
дърво, слънце и др., като по този начин проявява защитни механизми и нежелание да изпълни задачата.
В своите рисунки детето изобразява най-близо до себе си човека, когото
най-много обича. Когато не се чувства прието от околните, то се рисува отделно от групата. Големината на човешките фигури обикновено съответства на
оценката за нейната значимост според детето, независимо от реалната ѝ височина. Фигури, отделени с линии или пък оградени в кутийка, обикновено са
нежелани за детето. Израженията и мимиките на лицата на нарисуваните хора
също е показател за чувствата на децата. Най-често в своите рисунки децата
изобразяват усмихващи се хора, т.е. усмивката се явява графично клише.
Децата с удоволствие използват в своите рисунки различни цветове. До шестгодишната им възраст изборът на цвят има случаен характер –
много често в рисунката присъства голямо цветово разнообразие, което не
отговаря на реалните изобразителни възможности на децата. Цветовото
разнообразие в детските рисунки се свързва едновременно с актуалното настроение и с дълготрайните аспекти на емоционалното развитие на подрастващите. Според психолого-педагогическите изследвания чрез цветовете и
начина им на полагане детето кодира своето отношение към образа – декоративно и старателно, ако го харесва, или надраскано и небрежно, ако има
отрицателно отношение към него. Този естествен начин на изразяване обаче
често се загубва в естественото развитие на детето по пътя на научаването
на изобразяването на предметите с характерната им форма и съответните
им „подражателни“ цветове. Изобразяването на еднакви детайли и цветове
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на две от фигурите в рисунката може да се разглежда като стремеж за идентификация на детето.
Рисувателните тестове са добър помощен инструмент в детското диагностициране за изследване на: нивото на умствено развитие; рационален или
емоционален тип взаимодействие с околната среда; екстравертност, интравертност; психомоторен тонус – активност, пасивност; самоконтрол или
импулсивност; емоционална лабилност; тревожност, безпокойство, страх;
депресивност; агресивност; демонстративност; конформизъм или антисоциалност; общителност или аутизъм; сексуалност; взаимоотношения в приятелска среда и в училището; въображение; креативни способности. Те са лесен
и ефективен начин за обследване на големи групи деца с цел определяне и локализация на соматични заболявания.
При изследване на социалното развитие на децата от детската градина и
началното училище могат да се използват следните рисувателни тестове:
Рисувателен тест „Моето семейство“
Тестът (разработен от В. Столин) се използва за проучване на междуличностните отношения в семейството и отношението на детето към членовете на
своето семейство. Основната цел на рисувателния тест е да се разкрие представата на детето за неговото семейство, начинът, по който преживява и възприема своето място в него, отношението на детето към семейството като цяло и
към отделни негови членове, както и някои психологически особености на изследваното дете. Оценката на детската рисунка се прави въз основа на общото
ѝ впечатление, а също така и от структурния ѝ анализ: разположение на рисунката върху листа; размери на изобразените обекти; характеристика на линиите;
форма и насоченост на линиите; анализ на използваните цветове; анализ на
процеса на рисуване; анализ на изразните средства; анализ на персонажите.
Рисувателен тест „Автопортрет“ (адаптация Е. Драголова)
Тестът е създаден от Р. Бърнс и може да служи за практическо изучаване
на способностите на самопознанието и самооценката на личността на детето, както и изобразителните му възможности. На децата се възлага задачата –
„Нарисувай себе си, като се стремиш да постигнеш прилика между изобразеното и себе си, рисувайки бавно и старателно“. Интерпретацията на детската
рисунка се осъществява на базата на:
1.Според начина на изображението:
а) естетическо изображение;
б) схематичност в рисунката (обикновено принадлежи на „интелектуални“ деца, които се интересуват преди всичко от общата представа за явленията, а не от подробностите);
в) детайлно изобразяване (изобразените подробности показват педантизъм, склонност към издребняване на детето);
г) метафорично изображение – детето изобразява себе си като предмет,
животно (реалистично или фантастично). Този вид изображение показва ви-
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сока степен на въображение, силно развито чувство на хумор, но в краен вариант и за умствено изоставане;
д) автопортрет в интериор – в къща, прозорец, пейзаж (екстравертни
деца, насочени към външния свят и свързани с природата);
e) емоционален автопортрет – с усмихнато или намръщено изражение
(характеризират чувствителни и емоционални деца);
ж) автопортрет в движение (енергични и мечтателни деца);
з) автопортрет в гръб (показва отказ и нежелание на детето да изпълни
задачата).
2. Според структурата на рисунката:
а) глава (нарисувана голяма глава предполага интелектуални претенции
или недоволство от своя интелект, а малка глава – чувство за социална и интелектуална адекватност);
б) очи (големите очи показват чувствителност, подозрителност, мнителност, а малките очи – тенденция към вглъбеност и затвореност);
в) уши (нарисуваните големи уши издават чувствителност към мнението на другите, малките уши – невъзприемчивост към критика, а липсата на
уши – намален сензорен контакт);
г) нос (подчертано нарисуваните ноздри издават агресия, а черта или
липса на нос – намалена сетивност);
д) уста (нарисуваната като на клоун уста – усмихната или намусена –
изразява притворство, лицемерие; закръглените устни – затруднение в говора
и словесното изразяване; липсата на уста – депресия или затруднение в общуването; затъмнена уста – тревожност и безпокойство);
e) ръце – символизират контакта на детето с обкръжаващия свят (нарисуваните слаби и тънки ръце показват физическа и психическа слабост, дебелите ръце – амбициозност, силно влечение към външния свят, а разперените –
контактност и екстравертност);
ж) крака (нарисуваните много дълги крака издават потребност от независимост, а дебелите и огромни крака – нестабилност и отсъствие на опора).
3. Щрихи:
Прави щрихи – упоритост и настойчивост; къси, накъсани – импулсивно
поведение; промяна на посоката – недостатъчна настойчивост; непрекъснати
линии с нееднаква яснота – нерешителност и недоволство от себе си.
4. Големина:
Голямата и едра рисунка – високомерие; малките фигурки – тревога,
емоционална зависимост и дискомфорт; рисунка в края на листа – зависимост
и неувереност; на целия лист – компенсаторно превъзнасяне на себе си.
Този рисувателен тест предоставя възможност за начална констатация
за детето и по правило се обвързва с други методи (въпросник, анкета, наблюдение и др.).
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Не бива да се надценяват диагностичните възможности на рисувателните тестове, въпреки че в учебната практика е доказана тяхната надеждност. С
една или няколко рисунки не може да се правят категорични заключения, да се
класифицира предполагаемо поведение или да се постави диагноза на детето.
С помощта на рисувателните тестове само се предполага кръгът от проблеми
в изследваното дете и заключението на специалиста може да бъде основание
за по-нататъшни подробни изследвания с други диагностични психологични
методики. Рисувателните тестове са най-ефективни като средство за обследване в предучилищна и начална училищна възраст. С нарастването на възрастта
на детето тяхната надеждност спада. При изследване с рисувателни тестове е
важно натрупването на по-обемен диагностичен материал за даденото дете,
който същевременно обхваща и по-дълъг период от време – месеци, години.
Психологическите изследвания на децата според тяхната изобразителна
дейност имат само хипотетичен характер и е необходимо да бъдат валидизирани и допълнени с информация от други източници.
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ДИНАМИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ
ХУДОЖЕСТВЕН МУЗЕЙ И МЯСТОТО
МУ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО
Димитър Н. Чолаков
DYNAMICS OF THE MODERN ART MUSEUM
AND ITS PLACE IN ART EDUCATION
Dimitar N. Cholakov
ABSTRACT: The essential characteristics of the modern art museum is its turning from a
museum-temple into a museum-forum. Not only is it a place for cultural entertainment of the
wider audience, but it is also an acting artistic and educational aesthetic institution. The new
relations in today’s artistic and media and digital environment, shape the new characteristics
of the museum, as well as its changes, accents and priorities in its three main museum categories: collections, audience and exhibition space. They also create new forms of communication and education. Based on the analyses made in the report, a conclusion is drawn that the
modern technology is a great opportunity for better results in Art education.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Промените, които настъпват в художествения музей в края на ХХ и началото на ХХІ век като симптом и следствие на общо-културните трансформации, изключителното и интензивното глобализиране на културата в световен
мащаб, както и преструктурирането на епистемологичното и екзистенциалното пространство след навлизането на телекомуникационните и дигитални технологии, включително и художественото творчество, предполагат съществени
изменения във възприемането на художествения обект, а от там и на модела
за обучение.
Вече е изяснена същностната характеристика на съвременния музей.
Обединяващата идея през последните десетилетия е превръщането му от музей – храм в музей – форум. Освен това и в място за „културно развлечение
на широката публика“ в действаща художествена институция. Освен това и
в място за „наслаждаване“ и „преклонение“ пред високите художествени постижения и в място за дискусия и обучение по изобразително изкуство чрез
непосредствената комуникация със самите произведения. По този начин се
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преакцентират приоритетите при функционирането на музея. От една по-скоро консервативна институция, той се превръща в разпространителска, възпитателна и обучаваща структура в художественото изграждане на обществото.
Всеки един художествен музей е изграден от няколко компонента, а
именно това са: фонд и фондохранилище, изложбени помещения и колекции,
художествен, помощен и технически персонал, реставратори, фотограф, охрана (охранителна система).
Фондът на всеки художествен музей е предпоставката за формирането на различните колекции. Тези колекции се събират, оформят и представят,
като принципите са художествено-творчески (естетически) и исторически,
включващи различни периоди от време. Експозициите могат да бъдат индивидуални или групови, както и в едно или няколко направления на изобразителното изкуство. Колекциите са основните елементи за идентификацията, типологизацията и функционалността на всеки художествен музей. Всяко едно
художествено произведение, независимо какво е то, за да стане част от фонда,
преминава през една абстрактна трансформация, която го институционализира, като с това мотивира публичното му разпространение и представяне. То
се инвентира, описва, оценява и заснима.
Съществува една особеност при създаването на българския музей. Той
се създава по-скоро от чувството за достойнство, отколкото от чувството за
собственост, както това е при модела на европейските музеи. Българският музей като основа на философията при своето създаване е съхраняване на културната памет, т.е. той по-скоро е духовно, отколкото материално наследство.
От тука извеждаме един от основните постулати в обучението по изобразително изкуство, който е възможно да бъде постигнат в художествения музей,
а именно усещането за художественото произведение като духовна ценност, а
не само като материална структура.
Характерно за всички европейски галерии е практиката учениците и
студентите да бъдат обучавани в обкръжението на самите произведения на
изкуството. Техните преподаватели, екскурзоводи, изкуствоведи и уредници ги запознават с различните експозиции, стилове, епохи в зависимост от
техния учебен план. В големите европейски и световни галерии винаги има
студенти, които правят копия на художествени произведения. Това е много
стара практика, която е давала и дава резултати в обучението по изобразително изкуство. Как този, да го наречем, стандартен метод за обучение по изобразително изкуство се използва у нас? За съжаление, с много малки изключения той е игнориран от учебните програми. Разбира се, съществува подобна
практика в някои от големите български галерии, но тя по-скоро е инициатива на преподавателите, отколкото осъзната учебна практика в обучението по
изобразително изкуство. Освен това, тя е срещала и неразбиране от страна на
различните министерства и инспекторати по образование. Пренебрегването
на подобна практика води до занижаване на естетическите и художествените
ценности в изграждане на личността, а това се отразява и върху духовното
надграждане на цялото българско общество.
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Обучението по история на изкуството пред самото художествено произведение дава възможност на преподавателя да представи историята, естетиката
и пластичните особености като неразделни компоненти на картината, скулптурата или графиката и по този начин трайно да заинтригува учениците или
студентите. Самата дисциплина история на изкуството е теоретична и, извадена извън класната стая или аудиторията и представена в художествения музей,
съществено изменя характера си в посока на по-голяма атрактивност и комуникативност. Разбира се, това е възможно за определени художествени произведения и епохи в зависимост от региона и колекциите на художествения музей.
Това качество на художествените произведения и колекциите „да са културна памет“ или духовно наследство, а не само материално такова, предполага и налага нов музеоложки метод. В този нов музеоложки метод образователната същност на художественото произведение се натоварва с нови функции.
Това налага художественият музей да „преодолява“ инерцията, като налага
нов подход и нова музеоложка позиция в две посоки: нова позиция относно „алтернативните“ колекции, които „предлагат“ новите технологии (това не
изключва тяхното описание и систематизиране) и ново третиране на произведенията на изкуството, които са създадени на цифров носител. Тези „нови
художествени форми“ са „рожба“ на все още размитите граници между технологии и творчество, между интуиция и технически умения, като подлагат и на
допълнително изпитание установените принципи на музейни стандарти.
Създаването на подобен вид колекция, макар и еклектична от известна
гледна точка, налага с присъствието ѝ в пост-модерния музей на едно ново
предизвикателство, което е мост между технологичното време, в което живеем, и съвременното разбиране за обучение по изобразително изкуство. Това
налага и различни посоки на трансформация на музейните колекции с цел
тяхната актуалност и осъвременяване, без това да пречи на цялостния облик
на художествения музей.
Още със самото си създаване музеят разделя социокултурния континиум на извън музейни и музейни явления. По този начин се очертават характеристиките на художествения процес и се формира нормата за това, какво е
„истинско“ изкуство. От тука произтича и възможността може ли това „истинско“ изкуство да формира възгледите на обществото. Именно формирането на
тези художествени възгледи става възможно чрез непосредствения контакт с
художествените произведения в музея. Но музеят, както определя границите
на изкуството и естетиката, така е и зависим от тях. Ако музеят се „инати“ в
своя идеал за безвремие и консервиране, ако не се интересува от всички съвременни търсения, той заплашва да се превърне в ненужно скупчване на картини, пластики, рисунки и графики. Такова едно консервативно разбиране би
го изпратило в посока на „безвремие“, би отнело възможността му да обучава
адекватно, би го изолирало като място и процес за естетически контакт.
В началото на новия век изкуството и съвременните технологии извеждат на преден план възможността за демократизацията и разпространението
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на художествените идеи чрез повторяемост в колекциите на различните музеи, като по този начин се представя максимален достъп до „образците“. Това
води и до максимален достъп на „обучаемост“, който е възможен в съвременния художествен музей. Съвременното отношение към музейните колекции
дава възможност и за много по-добри резултати в обучението и в новото разбиране за изкуство въобще, тоест движението, характеризиращо съвременното разбиране за културно наследство и преминаването му от „наследство от
предмети“ в „наследство от проекти“. Именно проектите, реализирани чрез
съвременните дигитални технологии, събуждат интереса на учениците и студентите, отключват тяхното въображение и интереси в сферата на изобразителните изкуства. Утвърждава се мнението, а и реализирането на художествени музеи с различни типове визуално (традиционно и неконвенционално)
изкуство. Възможността за попълване на колекциите виртуално е условие за
нова практика в обучението по изобразително изкуство, която предлага възможност за разширяване на естетическия мироглед на обучаващите се. По
този начин новите технологии пряко се наместват в учебния процес, станали
част от съвременните музеи те са вече част от понятието за музейно посредничество. Новите технологии предлагат и нови възможности на разположение
и на двете страни, обучавани и обучаващи, в дебата, който противопоставя
привържениците на тезата „обучението по култура“ на тезата за директния
контакт с произведенията на културата. Новите технологии като „нов начин
на комуникация“ на музеите с публиката, респективно учениците и студентите, „решават проблема с достъпността“. Все по-голям брой художествени
произведения, които географски са доста отдалечени, а това пряко засяга българската музейна практика и обучението по изобразително изкуство, стават
част от съвременните колекции на всеки музей.
Променящите се условия за възприятие променят и мястото на зрителя.
Необходими са много повече предварителни познания и изложбената зала е
мястото, където тези познания трябва да бъдат придобити. Освен традиционната художествена колекция и съвременната виртуална среда, необходима е
подготовка на екскурзоводите и уредниците, които в непосредствен контакт с
преподавателите биха направили уроците интересни, достъпни и провокиращи естетическата активност на учениците и студентите. Присъщата на човека
склонност към творческа игра може да бъде провокирана чрез новите мултимедийни технологии в изложбената зала. Музейната експозиция е отправната
точка за тази естетическа игра, а мултимедията е допълнително динамично
звено на съвременния музей.
Досега изложените факти и анализите, направени на тази база, недвусмислено говорят за новите възможности, които съвременният музей с неговите реални и виртуални колекции предлага като форма на обучение, познание и естетика. Разбира се, различно е нивото както на технологичното
оборудване, така и на подготовката на персонала за тази неизбежна постъпателност в дейността на художествения музей. Различно е и разбирането на от-
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делните страни в този естетически процес, почиващ на базата на съвкупности
от техника, технология и педагогика, развиващ се в нова интерактивна среда.
Компютърните технологии революционализират нашите традиции в областта на културата, като ги трансформират и осъвременяват, правейки ги много
по-достъпни. Те променят изолираността на музеите, което в последните десетилетия беше изключително негативен факт, не само в национален, но и в
световен мащаб. Така в този аспект медиите „отнемат“ чисто информативната
страна на художествените музеи. Стремежът на всяка художествена структура
да стане част от културния живот на широките маси се изпълва с реално съдържание. С помощта на медията се преосмислят проблемите на „интерпретирането“ и се налагат критериите, които определят съвременното разбиране
за изкуството. По този начин проблемът на „етикирането“ остава на заден
план, като се ускоряват темповете на институционализиране на културните
потребности. Днес вече имаме тази възможност „културният феномен“ бързо
да се превърне в „музеен арте факт“. В предишно време голяма част от художествения живот оставаше настрана от музейното осмисляне и по този начин
се създаваше напрежение между институцията и част от художествената интелигенция. Участието на медиите сега създава допълнителна възможност за
изграждане на естетически критерии и задоволяване на естетически нужди.
Новите взаимоотношения в днешната художествена и медийно цифрова среда дефинират типологично присъщите характеристики на музея за
изобразителни изкуства. Промените, акцентите и приоритетите не само в национален, а и в световен мащаб, се определят и развиват според трите основни
музеоложки категории: колекциите, публиката и изложбеното пространство.
Както вече разгледахме въпроса с музейните колекции, стремежът към
материалното притежание е поставен под въпрос, което позволява и дава повече шанс на музеите при подбора и съставянето на самите колекции. Това
от своя страна определя и задачите при стандартизацията на музейната документация, музеоложките и музеографски описания според норми, различни
и специфични за самите музеи, култури и езици. Тоест новото съзнание за
относителност на качествения статут на музейното произведение става достъпен благодарение на новите технологии без да се отхвърлят съществуващите
норми и изисквания, а това позволява повече гъвкавост и при самото създаване на колекциите.
Реалният достъп и “активното“ възприемане и „сътворчество“ от страна на зрителя изисква предварителни познания. Именно те се постигат чрез
непосредственото провеждане на часовете по изобразително изкуство в художествените зали. Именно новите технологии предлагат едно ново по-атрактивно представяне, в стремеж да се осигурят условия, адекватни с времето,
без, разбира се, художественият музей да се превръща в „увеселителен парк“.
Новите технологии служат и за „актуализиране“ на изложбеното пространство, което от нормотворческо, еднопосочно и сакрално разширява реалните си измерения и във виртуални. То вече има възможност да конституира
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типологично нови експозиционни форми, които от своя страна осигуряват
вариативност, интерактивност и полифункционалност.
Съвременният художествен музей, както и цифровата телевизия, са възможни благодарение на общата еволюция на технологиите. Те създават и принципно нови форми на комуникиране, общуване и образование. Успоредното
съществуване както на традиционния музей, така и на виртуалния дава допълнителни възможности за обучаване и те трябва да бъдат използвани, защото всяка форма на предаване на информация има своите основания и в духовните потребности на социума.
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ШУ „Епископ Константин Преславски“,
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ФОНОСТИЛИСТИКАТА НА ГОВОРИТЕЛЯ –
ОСНОВНО СРЕДСТВО НА ПУБЛИЧНАТА РЕЧ
Евгения С. Иванова
SPEAKERS’ PHONOSTYLISTICS AS A
FUNDAMENTAL MEANS OF PUBLIC SPEAKING
Evgeniya S. Ivanova
ABSTRACT: This article offers an analysis of particular acts of phonostylistics in various
communication scenarios to do with the objectives of speaking in public.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В малка и в по-голяма степен всеки има усещане за силата на думите, за
дремещата в тях енергия – енергията, заложена в знаковия им механизъм, която се освобождава и насочва съобразно начина на употребата им. Всеки човек
поне веднъж в живота си е почувствал съзидателната сила на думите, която
понякога може да промени нечия съдба или дори историята.
За да усъвършенстваме нормалното си човешко умение да използваме
целенасочено силата на думите, трябва преди всичко да осъзнаем основните
им възможности:
• заместват зрението – те са „вълшебни прозорци“ (Франсис Бейкън),
„помагат на слепия да вижда“ (Б-К. Коклен);
• формират нагласи;
• преодоляват пространство и време;
• провокират действия;
• стават инструмент на паметта;
• приобщават – създават усещане за социална принадлежност.
Използването на думите практически означава подчертаване, извличане
на една или няколко от тези възможности, съобразно ситуацията. Ситуацията
е изключително важна. В тоталитарните общества например енергията на думите се контролира от автоцензурата и се кондензира така, че когато се освободи, може да бъде направо катастрофална. Колкото и да е парадоксално, в
условията на демокрация, където свободата на словото реално се практикува,
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силата на думите е по-взискателна, изисква повече усилия и по-голямо умение, особено когато се налага да се преведат абстрактните понятия на конкретен „сетивен език“. Използването на стилистични средства със силен емоционален заряд например хиперболите) е много деликатно умение, което също
изисква точна преценка на ситуацията, създаване на психологически предпоставки и безпогрешно чувство за мярка, за правдоподобност.
Езикът по дефиниция е средство на културата и културното развитие.
Той е отпечатък на културния опит във всичките му системи. Но най-отчетливо и категорично това се отразява в семантиката и прагматиката като системи
за произвеждане на значение. Думи, изразяващи специфична за дадена култура ценности, вярвания, митове, идеали (стремежи) и пр., в определен период
от културното развитие можем да наречем „културни типове“ езикови знаци.
Такива думи от нашето Възраждане са например народни будители, народна свяст, читалище и пр. Обикновено те са непреводими на друг език. За да
се предаде смисъла на понятието читалище например, не е достатъчно да се
каже „вид народна библиотека“ или „дом на културата“ – трябва да се обясни,
че това е особена институция, свързана с възраждащото се национално самосъзнание (оцеляла и до днес), едновременно с това е просветен и революционен център, педагогическо дружество, театър, клуб и какво ли още не.
Когато „културните типове“ произвеждат система от значения и идеи,
характеризиращи интересите на определена общност или група (нация, класа, етнос, партия и пр.), те се превръщат в „идеографи“, например: свобода,
демокрация, тоталитарно, модерно и т.н. Думата „цивилизовано“ за нас нас
понастоящем буди директна представа за начина на живот в някои западноевропейски страни, докато „тоталитарно“ – за начина на живот у нас преди 10
ноември 1989 г. Това са „идеографи“, означаващи определен комплекс от явления и механизми и изразяващи оценката ни за тях на идеологическо равнище.
Диалектните форми и жаргонът са също своеобразно субкултурно явление, подчертаващо демографската характеристика на социалната група.
Диалектът е свързан с географската особеност като фактор на културните
процеси, докато жаргонът идентифицира социалния статус и емоционалното
му преживяване в групата.
Доброто познаване и умелото използване на културните типове и всички социолингвистични условия е изключително важно за говорителя – те са
част от неговата стратегия и тактика, с която се решават редица задачи:
1. Зачитане на адресата – вежливост, способна да разбие някои предварителни самозащити (разбира се, в резултат на точна преценка и съобразителност от страна на говорителя).
2. Начин за установяване на контакт с относително затворени групи.
3. Възможност за намеса в произвеждането на идеологически значения.
Това е една своеобразна игра на доверие между говорителя и адресата,
която предварително се програмира в текста, но не може да се осъществи успешно без поведенческа гъвкавост и импровизационни действия.
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Използването на „културните типове“ не се изчерпва със самите понятия, с умелото им въвеждане в текста. То е органично свързано със самото
поведение, с произношението, с интонацията, с ритъма. Един интелектуалец
може така да произнесе примерно тийнейджърското „един пич“ или „той се
бъзика“, че това не само да не прозвучи приобщаващо, а да бъде направо вулгарно или най-малкото нелепо, да събуди смях. Използването на диалект или
жаргон също не трябва да бъде натурално, стопроцентово – то трябва да се
осмисли и селекционира така, че говорителят само да се доближи до групата,
за да я адаптира и приобщи към себе си, към собствените си цели.
Сполучливите езиково-стилистични фигури са потенциални тактически ходове, които се реализират в „живото“ поведенческо действие, като го
зареждат с повече и ли по-малко енергия, съобразно по-директния или индиректен начин на формиране на конкретна сетивна представа у слушателя.
Несполучливите езиково-стилистични фигури, които не оправдават
предназначението си, не активизират потенциалната сила на думите – т.нар.
на театрален жаргон „щампи“ рушат контакта между комуникантите, като едновременно намаляват енергията на предаване на информация и енергията на
възприемането ѝ. Когато предава чужд текст, говорителят оценява думите и
съответно на собствената си оценка се опитва да ги „оживи“, като използва за
това и възможностите на фоностилистиката.
Фоностилистиката се проявява на поведенческо равнище. Това е всъщност акустическото възприятие на езиково-стилистичната организация. Тя отразява индивидуалните психофизически и артикулационни особености и психическите нагласи на говорителя, чрез които се отразява презентацията на стила в конкретната комуникативна ситуация. Фоностилистиката има два аспекта:
1. Лична фоностилистика, включваща спектъра на индивидуалните фонетични и интонационно-ритмически варианти – основен тон, тембър, дължина и сила на тона, регистри, интервали, амплитуди и пр.
2. Проявите на личната фоностилистика в определен тип комуникативна ситуация (интимен или служебен разговор, тържествен случай и
пр. Комуникативните условия пораждат два вида фоностилистика:
немаркиран (разговорен, битово-ежедневен) стил и маркиран („обработен“) стил, свързан със ситуация, която налага предварителна
подготовка и допълнителен самоконтрол за по-пълно и по-точно
осъществяване на езиково-говорната презентация (публична реч).
Маркираният стил има различни подстилове, съобразно целите и
задачите в извънредната спрямо ежедневието ситуация: тържествен
(празничен или траурен), делово-административен, научен стил и пр.
Разбира се, фоностилът е зададен в самия текст, но поведението на
говорителя, непосредственото му произношение може да го промени, да го адаптира. Дори и само едно протоколно обръщение – „Дами
господа!“ – може да бъде подведено под различни стилове: да прозвучи строго официално, дистанцирано (като „Многоуважаеми дами и
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господа!“) и съвсем интимно („Приятели!“), защото тонът, ритъмът,
форматът на интонацията могат да произвеждат допълнителни, относително самостоятелни, сигнали. Понякога едно „дами и господа“,
произнесено като „приятели“ е много по-предразполагащо, отколкото фамилиарно добавим „приятели“. А една лекция, написана в изряден научен стил, но произнесена максимално разговорно, е много
по-ефективна.
Речта, произнесена пред публика, винаги е маркирана. Самата ѝ публичност е обстоятелството, което я маркира. Тя може да е максимално изпъстрена
с битово-разговорни елементи, диалектизми или жаргон, но нейният адрес е
по-широк (не се съсредоточава в едно единствено лице) и това се отразява на
психологическия процес на общуването. Именно поради това ефектът от диалектизмите и жаргона се увеличава и употребата им е по-взискателна. Дори
когато речта се импровизира и се пораждат лапсуси, неволни повторения и
пр., това не заличава нейната маркираност. Но говорителят не бива допълнително да я подчертава. Напротив, трябва непрекъснато да създава известен
„конфликт“ между задължителната ѝ маркираност и желанието за непосредственост и да се стреми да преодолява този „конфликт“. Колкото е по-голяма
илюзията, че речта се ражда спонтанно, при минимална автоцензура, толкова
по-голямо е нейното психологическо въздействие. Изричното подчертаване
на маркирания характер дистанцира аудиторията, отегчава я, събужда латентния ѝ скептицизъм, създава усещане за фалш и самовлюбеност от страна на
говорителя, макар че това може да се получи неволно – от неопитност и напрежение или като подсъзнателна самозащитна реакция.
Фоностилът може да има решаващо значение за говорителя, защото
непосредствено се свързва с неговия етос (нрав, характер, принадлежност) –
това е едно от най-важните средства на етоса – атмосферата, неповторимия
аромат в говора на всеки човек, по който го разпознаваме като личност.
Личната стилистика сама по себе си може да създава емоционални връзки с
аудиторията, да провокира нагласи и да формира представи. По-възрастните
руснаци например и досега си спомнят гласа на радиоговорителя Левитан по
време на войната и упованието, което им е вдъхвал, произнасяйки и най-трагичните съобщения. Няколко думи на Опра Уинфри вече те карат да усилиш
потенциомера, за да се заслушаш – гласът ѝ винаги обещава нещо интересно.
За говорителката на английското издателство Faber (Джоана Мекл) казват, че
само с гласа си и начина, по който говори, може да увеличи или парадоксално
да намали продажбата на някоя книга, защото създава усещане за нещо свръхбляскаво и модерно, но не чак толкова дълбоко.
От друга страна личната фоностилистика може да бъде и най-страшният вълчи капан за говорителя, когато се абсолютизира, когато се култивира
съзнателно като лична украса (едва ли не сексапил), когато се превръща в универсална ярко маркирана мелодическа надстройка с абсурдната претенция да
бъде валидна във всяка ситуация, за всяка говорителска цел. Това е най-лесни-
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ят начин човек да се превърне от говорител в карикатура на говорител. Защото
фоностилистичният образ по същината си е езиков – емоционално-логически
и логико-емоционален, но синтактичен, граматически. Както и езиковият образ извън произношението е схема или направо фикция. Фоностилистиката
изразява именно това необходимо единство. Практически от езиково-стилистичната организация и непосредствената ѝ проява във фоностилистиката, т.е.
от „езика на говорителя“ зависи качеството на въздействието му върху аудиторията. Или както още Конфуций простичко е казал: „Ако езикът е неточен,
онова, което се казва, не означава каквото трябва да означава и онова, което
трябва да се направи, остава ненаправено“.
Доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова
evg.ivanova@abv.bg
ШУ „Епископ Константин Преславски“,
Педагогически факултет
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ABSTRACT: One of the most stereotyped social group is that of old people. The mention of
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„Стареенето се оказва единственият
достъпен начин да живеем дълго“
Даниел Франсоа Есприт Обер (композитор)
Според една китайска пословица човек лъже сам себе си: Моли за дълъг
живот и се бои от старостта.
Настоящият текст разглежда старостта от една страна, като следствие
на процеса на стареенето в индивидуалното развитие на човека (с последвалите личностни изменения) и от друга страна, като период от живота на личността и, по-конкретно, периодът от 65 до 90 години (по Иванов, Пл., 2012).
Хората, които попадат в този възрастов диапазон ще наричаме по-долу „възрастни хора“ или „стари хора“, съобразено с данните на Европейското бюро на
Световната здравна организация (1963) [3].
Застаряването на обществото не променя значително отношението към
старите хора. Отношението към възрастните, което наследяваме от собствената си култура, е здраво вклинено още от деца. В Китай и Япония старите
хора се радват на повече респект, тъй като тази възраст се припознава като
източник на чест и достойнство. Други виждат непродуктивността на старите
хора като нарастваща тежест в обществото [14]. В очите на останалите те са
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дразнещи, скучни, мърморещи, слаби, тъжни, изтощени и, най-важното, с понижен познавателен капацитет (Braithwaite, 1986; Coudin, Beaufils, &Henrard,
1998; Nuessel, 1982; Scholl & Sabat, 2008 по Lovell, M., 2006)[14]. Изследванията
в специализираната литература, посветени на „третата възраст“ разглеждат
основно проблемите на старостта. Неусетно в прехода между теории, изследвания, факти – психологическият дискомфорт, депресията, самотата, заболяванията и др. се превръщат в основни качества на късния период от живот.
Те пък, под формата на „обобщени портрети“ на възрастните хора и типологизиране на старостта, подпомагат дооформянето на устойчиви стереотипи.
Тези стереотипи поддържат културната традиция, усилват се от средствата за
масова информация и социалното обкръжение.
Социално-демографската група на възрастните хора е една от най-стереотипизираните в съвременното общество. В живота на човека в процеса на
опознаване на обкръжващата действителност социалните стереотипи играят
завидна роля. Според Липман те служат като защитен механизъм на позицията на човека, на неговата ценостна система, помагат за възприемането на
сложни ситуации. Използването на типизационни схеми позволява да се снижат вероятностите за грешки при избора на вариант на поведение в една или
друга обстановка при дефицит на време. Високата устойчивост на стереотипа
не му позволява да се трансформира след промяната на обекта на стереотипизация. Затова той (стереотипът) често показва положението на нещата в миналото, превръщайки се в пречка за позитивно развитие. Стереотипите могат
да възпрепятстват възприемането на индивидуалността на конкретния човек,
който попада в една или друга типизационна схема, на която може абсолютно
да не съотвества. Също, социалните стереотипи въздействат на обекта на стереотипизация, подтиквайки го да следва представените социални очаквания,
което не винаги извиква конструктивно поведение [6].
Генерира се социален климат, в който стереотипи за старостта често се
приписват на индивиди само заради възрастта им. Например: „старите хора
забравят“. Вместо да помислим, че вероятно възстановяването на научения материал е повлияно от неподходящи заобикалящи условия в процеса на учене,
ние приемаме, че те не са способни да запомнят, просто защото „са остарели“.
Съществуват мнения, че подобряване на стереотипите за старостта
могат да имат значително влияние върху функционирането на стария човек,
включително когнитивно, поведенческо и психологическо. Според Родин и
Лангър (1980) поведение, възприемано за нормално у млад човек, претърпява преработка през стереотипа за старостта, когато е показано от възрастен
човек. За съжаление, стереотипите, свързани със старостта се интерпретират
от старите хора като събирателно от културни очаквания, според които те би
трябвало да се държат по начин, потвърждаващ стереотипа [9].
През 1996 Е. Бусе и колегата му Д. Блейзър в обширната си книга за гериатричната психиатрия поставят въпроса „има ли нещо положително в остаряването?“. Цитират Гарсън Канин от книгата му „Спомняйки си мистър
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Моъм“ (1966) [10]. На 80годишния си юбилей известният и брилянтен писател
Самърсет Моъм казва:
„Има много… добродетели… в старостта. Той направи пауза, преглътна, навлажни устните си, огледа се. Паузата се разтегли, погледна онемял.
Паузата стана по-дълга, далеч по-дълга. Погледна надолу, изучавайки масата.
Ужасен трепет на нервност премина през стаята. Беше ли болен? В състояние
ли е да се справи? Накрая погледна нагоре и каза: Просто… се опитвам… да си
спомня кои са те!“ [10].
Целта на нашето проучване е да намерим положителни страни на старостта. Първоначалните предположения бяха, че ако се опровергаят част
от популярните схващания, положителните страни логично ще изпъкнат.
Например: популярно е мнението, че старостта почти задължително е придружавана от старческа деменция. Новите изследвания показват, че в процеса
на стареене се наблюдава спад в основните умения за преработка на нова информация (флуидната интелигентност, за която става дума по-долу в текста).
Представеното опровержение обаче не посочва положителна страна в качеството ѝ на предимство, а по-скоро действа като успокоение. Затова задачата ни
е да намерим положителни особености, които са характерни предимно за този
възрастов период от жизнения цикъл.
Някои изследвания твърдят, че хората стават по-щастливи с годините,
изпитват намаляване на негативния ефект, увеличаване на стабилен позитивен
ефект и увеличаване на удовлетворението от живота на 80 г. Изследователи от
института в Уоровик попитали повече от 10 хиляди човека от Великобритания
и САЩ в коя възраст са се чувствали най-щастливи? Оценили качеството им
на живот по осем различни фактора, включително възприятие на общото
здравословно състояние, наличие и отсъствие на болести, социален живот и
психическо здраве. Станало ясно, че нивото на щастие в течение на целия живот описва U-образна крива (фиг. №1) [18].

Фиг. №1 U-образна крива на щастието
По думите на психолози чувството на щастие достига своята минимална точка на 45 години и започва да расте с възрастта [18].
Хората обаче може и да не могат да оценят радостта, която идва с годините. На 20 години известният рок музикант Пит Таунсхенд се вдъхнови
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и написа „по-добре да умра, отколкото да остарея“ [12]. Този млад музикант
вероятно не е единствен в представата си, че щастието намалява с възрастта.
Опирайки се на негативните изменения у индивда, които съпровождат стареенето, е логично да се предположи, че старостта ще е по-малко забавна от
младостта [12].
Увеличава ли се щастието с годините?
Х. Лейси, Д. Смит и П. Юбел (2006) установяват в експеримент, че нивото на настоящото щастие е по-високо при възрастните (до 70г). Това потвърждава предишно изследване на авторите, демонстриращо стабилност
или повишаване на благоденствието на възрастните. Всички възрастови групи, участвали в изследването, предполагат, че „младите“ са по-щастливи от
„старите“. Младите предсказват по-малко щастие с възрастта, опирайки се
на теориите за стареенето, а старите допускат, че щастието е по-малко в резултат на собствените си наблюдения. Очакванията на авторите, че всички
участници ще предсказват намаляване на щастието стъпалообразно както за
другите, така и за себе си, изненадващо не се потвърждават. По-младите участници тотално се изключват от съдбата, която предсказват на връстниците
си. Съществено значение в този експеримент е структурата в моделирането
на отговорите: докато младите предсказват щастието, старите си припомнят
отминали хубави моменти. Докато и двете групи вярват, че щастието намалява с годините, по-младите хора са по-разколебани да поставят и себе си в тези
вярвания. Крайните резултати отчитат, че измереното в момента щастие е повисоко при възрастните [12].
Въпреки доказателствата, че щастието не намалява с годините някой
може да погледне на това с неразбиращ скептицизъм. Оправдано е старостта
да се асоциира с намаляване на здравето и финансовите ресурси, както и със
загуба на близък човек или други социални загуби. Фактът, че щастието не
страда от тези обективни спадове, е достатъчно нелогичен, за да се нарече от
изследователите „парадокс на благополучието“. Така че, от гледна точка на
трудностите в старостта, въпросът си остава „Защо хората не стават по-малко
щастливи с времето?“
Няколко теории предполагат, че увеличаването на щастието във времето е резултат от емоционални промени, свързани с остаряването.
Емоционалната регулация се подобрява с възрастта
В контраст с намаляване на когнитивния контрол като цяло, емоционалният контрол е една от сферите в когнитивното функциониране, които остават
стабилни и дори се подобрява. Старите хора се фокусират повече върху позитивната информация от обкръжаващата обстановка и избират дейности, които
имат потенциала да им донесат емоционално удовлетворение. В сравнение с
по-младите, старите хора се фокусират повече върху самоконтрола на емоциите, което повишава емоционалните им умения. В справянето с притеснителна
ситуация на междуличностни взаимоотношения старите хора по-малко се обвързват с неприемливо поведение, например: крещене и викане по име.

Положителни страни на старостта

63

В изучаване на настроенията се установява, че когато старите хора са
с негативно настроение много по-рядко го пренасят в следваща ситуация, в
сравнение с младите хора. Показват много по-висока способност да пренебрегнат лошото си настроение. Тяхното добро настроение продължава подълго и са способни по-бързо да се отърсят от лошото настроение. Изглежда
след 60-тата година способността за регулиране на емоциите се подобрява.
Затова старите хора показват по-рядко симтопими на депресия, в сравнение
с по-младите.
Естествено това изглежда парадоксално: Как възрастните имат по-висок
контрол на емоции при понижен такъв на когнитивните процеси като цяло?
Едно от най-всеобхватните тълкувания на този парадокс дава теорията за социоемоционалната селективност. Това е теория за мотивацията, в чиито постулати са промените в приоритетите на различни типове цели в различните
възрастови периоди. Целите се определят с важна зависимост от оставащото
време. Когато времето ни се струва безкрайно и необятно, даваме приоритет
на цели, които се фокусират върху събирането на информация, преживяването или научаването на нещо ново. С наближаването на края на живота времето се възприема като ограничено и индивидът поставя приоритетно цели,
които ще го накарат да се чувства по-добре и ще оптимизират психологическото му благосъстояние. Инвестират се минимални ресурси в събирането на
информация.
Ние внимаваме изцяло в една съвсем малка част от това, което се случва около нас, което не е пряко обвързано с нашите цели. Фокусирането върху емоционалното регулиране при старите хора променя избора им на това,
върху какво ще си спрат вниманието. Когато изображения с негативно и неутрално лицево изражение са показани заедно (едно до друго), и стари, и млади
се вглеждат повече в негативното. Младите отделят повече време да се взират в негативното изображение. Няма разлики между двете групи, когато на
снимките са позитивно и неутрално лице. И двете възрастови групи се взират
еднакво продължително повече в позитивното [11]. Според Лейтън (1989) старите хора регулират емоционалния си опит без да променят активно средата,
за да получат максимален положителен ефект.
Във връзка с това някои автори поставят хипотезата за „ефекта на позитивността“ – преход от несъразмерно предпочитание към негативна информация в млада възраст до относително силно предпочитане на положителна
информация в напреднала възраст. Накратко, хронологичната възраст е свързана с отделянето на повече внимание върху емоционалното удовлетворение
и емоционалните аспекти на живота. Като резултат – вниманието и паметта за
положителна информация се засилва.
Хипотезата за ефект на позитивност се поставя за да отрази нарастващата важност от емоционалната удовлетвореност на старите хора: старите
хора са по-мотивирани от младите възрастни да преработват информацията
по начин, който ще им донесе емоционално задоволство. Поради тази про-
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мяна на мотивацията старите хора са по-склонни да продължат напред и да
запомнят позитивната информация [15]. Според Лабови-виеф чувствата и
когнициите стават все по-обвързани през живота, което позволява по-ефективна стратегия за емоционално регулиране. В допълнение на специфичните
емоционални стратегии на възрастните има доказателства, според които щастието и благополучието показват изненадващо малко дългосрочни промени в
отговор на по-големи обстоятелства, дори и драматично обръщащи живота –
като спечелване от лотария или приковаване в инвалидна количка. Няколко
теории предлагат обяснение чрез адаптационния механизъм [12].
Хората са забележителни със способността си да се адаптират към обстоятелствата, и добри и лоши, но са също толкова забележителни в неспособността си да разпознават собствената си адаптация. Също както участниците
в гореописаното изследване, които вярват, че щастието страда с напредването
на възрастта, хората които са показали, че надценяват емоционалното влияние на широк кръг от обстоятелства, очевидно не знаят за собствената си
способност да се справят с тях.
Фактът, че възрастните хора показват подобряване на емоционалната регулация и повишаване на паметта относно емоционална информация
(особено когато е положителна), е последователно обясним с неврологичните промени. Съществуват няколко статии, където е описано, свързано с
възрастта отдръпване на емоционалната преработка на информацията от
амигдалата (тя контролира емоции като страх, тревожност, агресия) и пренасочването ѝ към префронтална преработка (което се изразява в по-контролиран процес на преработка на емоциите). Повечето от тези изследвания,
които изучават промените в неврологичната активност, свързани с възрастта, изследват лицевите изражения, които съобщават негативна емоция. В
тези изследвания по-възрастните хора активират недостатъчно амигдалата и
задействат силно префронталния кортекс (отговорен за положителните емоции), когато преработват лицево изражение. Това прехвърляне на преработката се наблюдава и когато старите хора наблюдават негативна фотография.
Възможно е имено тези промени да са причина за бедната памет за негативна
информация, въпреки че има и други становища: ефектът на позитивност
при старите хора е свързан с процеса на първоначално кодиране на емоционална информация. Не съществува разлика в кодирането на негативната
информация във възрастта, разлики се откриват в успешното кодиране на
позитивна информация [7; 13].
Засилването на чувството за щастие с напредване на годините съвпада
донякъде с изследване от други автори на нивата на тревожност през живота.
Съществува връзка между тревожността и възрастта на респондента. Нивото
на тревожност нараства до възрастта за пенсиониране. След което има остро
спускане надолу (65-74 години) и отново нараства след 75-годишна възраст.
Възрастовата група 45-64 години има най-високи резултати, след което се наблюдава намаляване на тревогата от 65 до 74 г. [16].
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Друг аспект на когнитивната сфера, който си остават стабилен или дори
се подобрява с възрастта на индивида е кристализирала интелигентност.
Отнася се до способността да се възстанови и използва информация, която е
натрупана през живота. Включва фактологичното познание, придобито през
целия жизнен цикъл [5]. Често е в контраст с флуидната интелигентност или
способността да манипулираме новата информация и да се справяме с нови
проблеми [5]. В процеса на нормалното стареене флуидната интелигентност
се понижава, за разлика от кристализиралата интелигентност, която остава
стабилна. Затова старите хора са много добри (дори по-добри от младите) в
намирането на думи и отговор на въпроси, свързани с генерални общоизвестни знания или когато трябва да покажат умения в работа, с която са занимавали години наред [11]. Определени способности, които зависят от богатия
житейски опит, а не от скоростта на преработка, се поддържат или засилват
в старостта. Когато човек остарява може да стане по-мъдър, но с по-малко
остър ум.
Предимството на опита
Въпреки, че промените в когнитивното функциониране, които придружават стареенето, предполагат влошаване вземането на решение, не е задължително схващането, че старите хора правят по-лош избор от по-младите. Ако
процесът изисква повече усилия, старите хора имат ресурс, с който да компенсират изгубени способности. С. Ковалчик и колеги (2005) откриват, че прекалената самоувереност при младите хора повлиява на вземането на решение
повече, отколкото при старите хора. Изследователите предполагат, че старите
хора са се научили да използват опита си за да овладеят самонадеяността. Това
означава, че тези възрастни хора се държат повече като експерти и имат поточни преценки за собствените си знания и ограничения [17].
Леон Джароф открива изненадващите радости на старостта: „Влизайки
с цел в стаята, изведнъж спирам, чудейки се каква ми беше целта. Връщам се
към изходната позиция и започвам да се оглеждам за някакъв знак, който да
ме върне към основното ми намерение. Някои хора могат да намерят такъв
спад в паметта за дразнещ или по-лошо, но аз мисля че това е забавно, че е още
едно преимущество на стростта. Преимущества? ДА, независимо от някои
физически влошавания, ги има“ [8].
Предимства за обществото
Районите, в които живеят предимно стари хора, се отличават с: ниска
криминална активност; висока политическа активност; по-голямо участие в
доброволчески организации или мероприятия.
Много хора, уплашени от стереотипите и собствените си преживявания в отглеждането на възрастен роднина, не могат да видят предимствата на
старостта. К. Ясперс вижда старостта като благоприятен и естествен период
от живота. Според него много от способностите угасват, но те са заменени от
богатството на натрупания опит; сдържаността, самообладанието, които придават на духовното съществуване оттенък на нещо приглушено, непоколеби-
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мо. Затова не бива да се страхуваме от старостта, тъй като тя има своите предимства. Ако човек в старостта постигне мъдростта – той става по-толерантен
и снизходителен към слабостите на другите [14]. Старостта очертава общата
перспектива в развитието на личността и само от позицията ѝ може да се разбере и обясни животът като цяло, неговата същност и смисъл [14].
Когато станал на 60 години Пит Таунсхенд написа на сайта си, че се чувства много щастлив в контраст с това, което композира като млад. Смятаме,
че не е необикновен в чувството си на щастие, нито пък ще бъде такъв, ако
случайно си спомни за младостта, представяйки си, че тогава е бил по-щастлив [12].
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Социално-педагогическата дейност със стари хора има специфичен характер, който се определя от факта, че това е възраст, която се характеризира с особености на личността, присъщи за този период от живота ѝ. Не трябва да се забравя, че, независимо как се чувстват или изглеждат в момента тия хора, някога
са били млади и дейни, че са допринесли с труда си за развитието на обществото.
Пл. Иванов [3:150] посочва, че една от най-тежките в психологическо отношение е работата със стари хора и поради това е необходимо наличие на квалифицирани кадри, които успешно ще се справят с решаването на проблемите им.
По проблемите за стареенето и старите хора работят различни специалисти като Н. Александрова, Б. Георгиева, П. Иванов, В. Кячкин, Визев,
Стойнев и др.
Както хората в тази възраст са различни, така и стилът им на живот коренно се различава [4:21-23].
Средствата чрез, които старите хора могат да осмислят живота си, са радиото, телевизията, вестниците, списанията, книгите. Слушането на лекции,
посещението на музеи също допринася за разнообразяванне на ежедневието
им. Заниманията с физически упражнения и спорт също са важни за поддържането на физическо и емоционално здраве.
Специалистите [3:228-239] предлагат различни иновационни техники за
работа със стари хора. Иновациите са нововъведения, промяна в дадени явления, а техниките представляват съвкупност от свойства за човешка дейност,
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а също така съвкупност от навици, умения и начини за действие в даден вид
дейност [2:293; 4:795].
На първо място се посочва развитието на навиците за активно слушане.
Това означава единият да говори, а другият да слуша, което вкючва активно
наблюдение, отразяващо промените в изражението на лицето, което говори,
движението на ръцете, краката, промяната на тона на гласа. При тази техника
трябва да се даде възможност на говорещия в продължение на 3 до 4 минути
да каже каквото желае, а слушащият не трябва да задава въпроси, да не коментира казаното и да си отбелязва това, което изпитва докато е слушал. При обучението на студенти за работа със стари хора е важно на следващия момент
ролите да се сменят.
Друг съществен момент е развитието на умението за разбиране на собствените мисли, като се работи самостоятелно. В случая човек трябва да си дава
сметка за това, което казва.
Следващото е развитие на умение за неосъждане, като тук се работи с
партньор (единият говори, а другият слуша). Говорещият трябва да сподели
чувствата, които той счита, че е много сложно или пък недопустимо да споделя с други хора. Слушащият трябва да обърне внимание на това какво става
вътре в него, без да реагира.
Ролите трябва да се разменят след прекъсване, което трае 2 минути.
Когато завърши упражнението добре е да се сподели какво означава да слушаш
другия и да се разкриват чувствата към него, но да не се отговаря на въпроси
и да не се дава оценка. Другият вариант на това упражнение е да се работи самостоятелно, като студентът трябва да влезе в ролята на социалния работник
и да си представи, че му предстои среща с нов клиент. За целта е необходимо
да запише какви асоциации предизвиква това у него, мислите и чувствата си, а
по-късно може да ги сподели с групата.
За развитието на навиците за емпатия е необходимо студентите да работят в групи от трима, като всеки трябва да влезе и изиграе и трите роли. Докато
не се изиграят всички роли, не трябва да се обсъждат реакциите, чак след това
може да се обсъди как са се чувствали във всяка една от ролите.
Необходимо е да се изслушат останалите участници в упражнението,
като се забележи в какво се изразяват различията и съчувствието.
Емпатията (съчувствието) е нещо различно от симпатията, а именно
това е умението да се влезе във вътрешния свят на клиента и през неговите
очи да се разбере и види проблема.
Ефективното използване на въпросите е друг вид умение, което се използва в работата със стари хора. Човек може да се откаже от участие в разговор, ако въпросите са неуместни и обратното, правилно зададените въпроси
могат да накарат човека да вникне задълбочено в проблема си.
В този случай се работи с партньор, като единият пита, а другият отговаря. В продължение на 2 минути питащият трябва да се постарае да зададе
колкото се може повече въпроси, а отговарящият да реши как ще отговори
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и да забележи какво е чувствал докато са му задавали въпросите. Възможно
е да отговори само на някои въпроси, но може да даде отговор и на всички.
След това ролите се сменят и може да споделят какво са чувствали във всяка
една от ролите. Въпросите могат да бъдат както насочващи, така и открити, и
алтернативни.
В живота на хората има загуби и поради това е добре да се формират умения за реагиране на загуби. Упражнението изисква да се работи с партнньор,
с който човек се чувства комфортно и на когото се доверява. Единият слуша,
другият говори, като за говоренето се отделят около 30 минути. Говорещият
трябва да си припомни преживени загуби, как се е чувствал по това време и да
реши какво да разкаже на партньора си. Слушаштият може да използва уместни въпроси и да обобщава това, което е чул. След кратка пауза упражнението
се повтаря, като ролите се разменят.
Много по-трудно се приема внезапната смъртта на любим и близък човек, отколкото, когато е имало време човек да се подготви за нея. На второ място много трудно се приема разводът или прекратяването на любовна връзка.
Друго не по-малко по значение в работата със стари хора е формирането на умения за налагане на ограничения при оказване на помощ [3:248-252].
Налагането на ограничения при оказването на помощ изисква пестене на времето, спазване на границите на конфиденциалност, допустимост на оказваната помощ и кога трябва да се оказва, търсене на помощ от специалист, използване на поддръжката на колеги.
Пестенето на време е необходимо не само за социалния работник, но и
за клиентите му. Добре е при обучението и упражненията единият от партньорите да следи за времето на изпълнението им. Това е трудно, но все пак още
в началото е добре да се установят времевите граници, не е възможно да се
слуша без почивка повече от 40 до 50 минути. Работата ще бъде действително
ефективна ако още в самото начало се съобщи на клиента с колко време разполага социалният рааботник.
Уменията за спазване на границите на конфиденциалност трудно се
формират и съветът е да се спазва принципът да не се говори нищо, което
може да съблазни говорещия да сподели информация и опит. При персоналните ограничения е добре социалният работник да няма контакти с хора, на
които помага, и това трябва да се усвои още в университета.
У студентите е необходимо да се формира усет кога е допустимо да се
оказва помощ. В едни случаи може сами да се справят с проблема, а в други
да потърсят съвет или помощ от специалист. Не е по силите проблем, който е
от областта на медицината или психиатрията и ако има осъзнато съгласие на
клиента може да се отиде в съответно учреждение. Човек има право да избира
дали да потърси помощ или да се откаже от нея, ако не представлява опасност
за околните и за себе си.
Обсъждането на проблема с колеги от работата и формулирането на
собствена стратегия е полезно за справянето с дадения случай.

Обучение на студенти за работа със стари хора

71

Л. Милков [5:314] посочва, че личността извършва определена общественополезна дейност благодарение на придобитата професия. Придобитите по
време на обучението или чрез труд знания, умения, навици и формираните способности и нагласи стоят в основата на професията. Професията има три елемента като първият е вещественият и това са приетите за изпълнение от личността
професионални функции. Вторият елемент е субективният и това е човекът, а
третият е общественият елемент, т.е. дали обществото има нужда от професията.
Както става ясно от казаното по-горе няма професия, за изпълнението
на която не са необходими знания, умения и навици, а това важи и за социално-педагогическата дейност.
В случая е важна адаптацията на личността към трудовата среда и упражняването на избраната от нея професия, но тук не по-малко важна е и социално-психологическата адаптация към професионалната дейност. Неуспехът
в кариерното развитие се дължи именно на неуспешната социално- психологическа адаптация [5:316].
Формите на професионалното ориентиране са професионално обучение, професионална информация, професионална консултация, професионален подбор [8:323- 324].
По този повод Л. Милков [6:358-359] насочва вниманието на специалистите към факта, че е необходимо да се работи за изграждане на култура и конфликтологична компетентност на личността. Знанията, уменията, похватите,
способите за работа в конфликтологична ситуация лежат в основата на конфликтологичната компетентност. Този вид компетентност позволява да се вникне в
същността на конфликтите и по този начин да бъдат позитивно разрешени.
Конфликтологичната компетентност изисква формиране на умения за
разпознаване на конфликтите, знания за същността на конфликтите, умения
за откриване на причините за възникването им, умения за интерпретиране на
регистрираните конфликти, умения за критично и културно възприемане на
конфликтите [6:360-361].
Е. Великова [1:77] посочва, че в България няма университет, в който да
се обучават пенсионери. Тя счита, че възрастните хора трябва чрез продължаващото обучение да получат възможност да придобият умения и специфични
квалификации, да си сътрудничат с поколенията, да придобият компетенции
за социалното си включване. Проект „ДАСУН – Дунавски университети за
обучение на възрастни“ дава възможност и у нас възрастните хора да се включат в него и да използват възможностите си за активно участие в живота на
гражданското общество. Авторът [1:78] подчертава, че целта на проекта е да
се организира качествено продължаващо обучение, а чрез него да се укрепи
възможността хората от третата възраст да участват в гражданския диалог с
институциите на държавата и да обменят знания и идеи с държавата.
Хр. Недялкова [9:172] посочва, че чрез игротерапията човек може да се
избави от собствените си страхове, може да общува пълноценно и по този начин да се повиши психическата му устойчивост. Според Хр. Недялкова игро-

72

Живка Е. Военкинова

терапията успешно може да се използва в дейността на социалния педагог, но
той трябва да бъде специално обучен за игротерапевт. Подкрепяме идеята на
автора за използване на игротерапията, защото, както подчертава, тя може да
се използва по всяко време, за дълъг период от време и да се използват всякакви материали.
Във връзка с разглеждания проблем искаме да подчертаем, че е напълно
възможно използването на игротерапията в работата на социалния педагог с
възрастни хора, настанени в домове за стари хора, в дневни центрове за стари
хора, в клубове за пенсионери, а защо не и в домашна обстановка, когато те са
обгрижвани от лични или социални асистенти. Това може да подобри общуването им с околните, да ги накара да погледнат по друг начин на ежедневието си
и да ги изкара от мрачните мисли, които понякога ги спохождат. Необходимо е
студентите да имат специална подготовка като игротерапевти за да се справят
успешно с поставените задачи.
Цел на изследването ни е да проучим мнението на студентите относно използването на игротерапията в работата им с възрасти хора по време на
практикумите им в „Дом за стари хора“.
Задачи на изследването са:
1. Да запознаем студентите с игротерапията и използването ѝ в работата
със стари хора.
2. Да проучим желаят ли студентите да бъдат включени за допълнително
специализирано обучение за игротерапевти.
Обект на изследване са студенти от 3-ти курс (бакалаври), специалност „Социална педагогика“ от ШУ „Еп. Константин Преславски“ и студенти
от 3- ти курс (бакалаври), специалност „Социална педагогика“ от РУ „Ангел
Кънчев“.
Методи на изследване са разговор, беседа, анкета.
Анализът на резултатите дава възможност да бъдат направени следните
изводи:
– 85% от изследваните студенти считат, че игротерапията е възможно
да се прилага в работата на социалния педагог по време на практикума със стари хора; 11,6% считат, че това е трудна работа, защото това
не са деца, а възрастни хора, а 3,4% нямат мнение по въпроса;
– при запознаване на студентите с игротерапията с възрастни хора се
оказа, че те почти нямат идеи за работа с тях, но в резултат на нашата
работа с тях нещата се промениха и 72,8% отговарят, че това е интересна и полезна работа, но би следвало да получат допълнителни познания, които биха улеснили бъдещата им работа, останалите 27,2%
отговарят, че не биха искали да се занимават с това;
– студентите, които посочват, че това е полезна и интересна работа
(72,8%) са категорични, че желаят да се обучават за игротерапевти.
Заключението, до което достигнахме, е, че студентите от специалност
„Социална педагогика“ имат желание да работят със стари хора, но за целта
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желаят да получават повече познания, да формират нови умения за да се справят успешно със задачите, които ще трябва да решават в социално- педагогическата си работа с контингента от третата възраст. Обучението в университета дава необходимата теоретическа и практическа подготовка на студентите
за участие в такъв вид дейност, но считаме, че е необходимо да се работи още
по отношение на мотивацията.
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ОТНОСНО ПАТОПСИХОФИЗИОЛОГИЯТА
НА РАЗВИТИЙНАТА ДИСГРАФИЯ
Живко Д. Жеков, Радослав И. Райчев
ABOUT PATHO-PSYCHO-PHYSIOLOGY
OF DYSGRAPHIA DEFICIENCY
Zhivko D. Zhekov, Radoslav I. Raichev
ABSTRACT: Dysgraphia is part of language (communicative) disorders in children`s age.
The paper revises the existing notions regarding the leading pathophyiological mechanisms
of oral and written development deficiencies. The current achievements in morpho-psychophysiological studies of cognitive functions by applying modern fine arts techniques such as
fMRI, PET, МТС, MgEEG prove the availability of neuron networks that are of a functional
type in cognitive possessing. They also prove the leading role of mirror moto-neurons in realizing the models of parallel distributed processing (PDP-models) in realization of human`s
higher cognitive activity. It is needed to change the strategy of educational programming in
respect to children having dysgraphia deficiency.
KEYWORDS: Dysgraphia, Dyslexia, sensory-motor dysgraphia, mirror moto-neurons, neuron networks.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-303/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Нарушенията в овладяването на писмената форма на реализацията
на езиковата способност на човека са един от централните проблеми както
в съвременната клинична невропсихология, така и в теорията и практиката
на специалната педагогика. Ядрото на проблема е какви са интимните психофизиологични и когнитивни механизми в дейността на определени мозъчни
структури, които осъществяват тази комуникативна функция и в двата плана: като развитие в детска възраст на конкретен вид обучителна способност и
като ежедневна проява на комуникативната дейност на възрастните в социалната среда. Познанията на нормалното езиково процесиране са базата за изясняване на патогенезата (патопсихофизиологията) на клиничната феноменология на дисграфията и за структуриране на конкретна обучителна програма
за носителите на този когнитивен дефицит.
Езиковата способност на човека е предмет на много науки. Нарушенията
в реализацията ѝ, заедно с другите висши психични функции, формират пред-
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мета и обекта на невропсихологията като интердисциплинарна наука. В специалната педагогика, в частност в логопедията, се „стиковат“ познанията и
методологията на невропсихологията и на още редица науки, което гарантира
собствената ѝ структура като интердисциплинарна наука. Това взаимопроникване се доказва неоспоримо и в множеството класификации на дисграфията и дислексията в изобилната литература, посветена на тях от първите им описания като когнитивни дефицити, до наши дни. В т.нар. „класически период“
в изучаването на речевата патология клиничните синдроми са тясно свързани
с локални поражения или дисфункции на определени мозъчни структури [6,
7, 8, 9, 10, 13, 14, 15]. А. Р. Лурия [4, 5] представя писмената реч като многоравнищна система, в която включва и морфологични, и психологични, и лингвистични „нива“. Централно място в болшинството класификации относно патогенетичните механизми на дисграфията заемат дефицитите в специфичната
речеслухова перцептивна система (фонематичен слух) – В. Корфинская, Р. Е.
Левина, А. Н. Корнев, Р. И. Лалаева и мн. други [3]. Във всички класификации,
вкл. и съвременните, се очертават два подхода:
• Морфофункционален, в него се съдържат два елемента:
а) перцептивен: зрителна, слухова и кинестезична перцепция със съответни аферентни системи, които „въвеждат“ словесния сигнал;
б) моторен – реализиращ преработеният в съответните перцептивни
системи езиков сигнал като написано словесно знаково (символно)
съобщение.
• Лингвистичен. Той също е изграден от няколко елемента: фонетикофонематичен, морфологичен, граматичен, синтактичен, логико-семантичен.
Всички автори изтъкват на предно място като най-значими перцептивните системи – зрителна (зрително-пространственото разположение на сигнала), слухова (фонематичен слух, който осигурява приемането и преработката
на информативната стойност на фонемата в отделния речев звук, в сричката, в
синтагмата, в думата, в изречението), кеностезична (ставно-мускулните аферентни сигнали от движенията на ръката и от артикулационния апарат, „произвеждащ“ на глас или беззвучно изписвания словесен символ); този фактор
А. Р. Лурия удачно нарече „трансфер на фонемата в артикулема“.
Прилагането на съвременните тестови методики в диагностиката на речевата патология, говорима и писмена, позволява да се разкрият всички нива
на нарушената езикова реализация и в детска възраст като развитийно нарушение и у възрастни като разпад на вече изградена речева дейност [3, 5, 7, 8, 9,
10]. Клиничната феноменология на дислексията е вече утвърдено оформена в
два основни синдрома – зрително-пространствен и лингвистичен, с приемане
и на някои смесени под- форми [6, 7, 13, 15, 29]. В развитийната дисграфия
и досега като водещ патофизиологичен фактор се изтъкват нарушенията във
фонематичния слух, с евентуалното „вмъкване“ на нарушения в трансфера
фонема-артикулема. Основания за това е, че най-сигурното диагностициране
на дисграфия са нарушенията в писането под диктовка и следователно налице
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е дефицит в развитието на фонематичния слух. Неглижиран остава фактът,
че всички автори отбелязват наличие на немалка група деца с дисграфия, при
които невропсихологичното изследване не разкрива нарушения в перцептивните системи, както и в общите екзекутивни функции (праксис).
Този факт беше установен много убедително в многоаспектното невропсихологично лонгитудинално изследване на Ж. Жеков [3] за разкриване на
предиктори за ранна диагностика на развитийната дисграфия. В експерименталната група от 61 деца с доказана и проследена дисграфия само в 4.3% беше
установено нарушение на фонематичния слух. Очевидно е, че патогенетичният механизъм на развитийния дефицит в останалата голяма група дисграфици
не е в първично нарушение на перцептивната система, а в някое друго звено
на преработката на слухово и зрително възприетия словесен сигнал и в трансфера му като изписан комуникативен символ. Значително изясняване на тези
звена на когнитивно процесиране стана възможно с многозначимите постижения на невронауките, които се занимават с морфофункционалната организация на централната нервна система (ЦНС), при реализиране на висшите
психични функции на човека, вкл. и на езиковата (комуникативната) му способност. С въвеждането на нови неинвазивни невроизобразяващи техники
при изследването на сложните поведенчески функции, най-напред на висши
примати (от началото на 1985 г.) и на здрави доброволци след 1995 г. и много
активно след 2000 г., беше установено наличие на особен вид мотоневрони във
вторичните полета на челния мозък, предимно в доминантното полукълбо. У
примати това е т.нар. поле F6, което топично отговаря на зоната на Бродман
(44, 45 поле) и близкия моторен оперкулум – поле 46. Установено беше, че тези
мотоневрони се активират при наблюдаване на целенасочени действия или
при представа за действия с конкретни предмети. Тази активация е нагледно
регистрирана чрез серия от техники: fMRi (функционален ядрено-магнитен
резонанс), РЕТ (позитронно-емисионна томография), ТМС (транскраниална
магнитна стимулация), MgEEG (магнитна електроенцефалография). Те бяха
наречени огледални мотоневрони. Активното им проучване даде богат фактически материал, станал основа за създаване на съвременен концептуален
модел за принципите на когнитивното функциониране на ЦНС на човека –
принципът на невроналните мрежи. Чрез тях се ангажират точно определени
мозъчни структури в двете полукълба с водеща доминантната хемисфера на
функционален динамичен принцип при изпълнение на дадена висша когнитивна задача. Експерименталните условия със здрави доброволци са няколко:
чрез визуална, слухова или представна структура на задачите.
1. Наблюдение на целеви действия с реални предмети, извършвани от
експериментатора от началото до края на действието (опипване, разкъсване, разместване на предмет в постранството).
2. Прекъсване на видимостта на действието чрез падане на преграда
между опитното лице и експериментатора (опитното лице не вижда
финала на действието).
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3. Представа за действия като теоретичната основа е, че има две страни
на моторната представа (т.е. моторна памет) – това е точно изрична
(експлицитна) представа и/или загатната безусловна (рефлекторна
имплицитна) представа. Представата може да бъде за извършване
на действия или за ротация на ръката и заемане на различни пози в
пространството. Представите са за собствени движения (действия) и
за това как друго лице (т.нар. 3-то лице) извършва тези действия.
4. Слухово сигнализиране на извършваното от експериментатора действие (шум от разкъсване).
5. Фонемна идентификация и съпоставка с говорното реализиране на
речевите звуци от букофациалния апарат.
Чрез споменатите техники е установено активиране на определени сетивни и моторни (огледални) неврони в определени мозъчни области: зоната
на Брока, моторен оперкулум (44, 45, 46 полета на Бродман) в доминантната
хемисфера, в зрителния хълм, в допълнителното моторно поле на Пенфилд, в
6-то и 8-мо полета (т.нар. графичен център на Екснер), в сензомоторната област около Роландовата бразда, в долните париетални дялчета (39 и 40 полета),
в горната темпорална извивка (не само при слухови, но и при зрителни стимули), в противоположната малкомозъчна хемисфера (дясна при десноръки
с водеща лява хемисфера). Установявана е и активация в аналогната зона на
Брока в субдоминантната хемисфера.
Многобройните изследвания у висши примати и хора след 1995 г., публикувани в редица списания в няколко стотин публикации, доказа, че:
Огледалната невронална система в доминантната хемисфера заема водещо място в кодирането на действията. Кодират се структурните му елементи и
реализацията му в микроинтервали от времето на изпълнението му (това отговаря на „мелодията на действието“ и еферентния интеграл по А. Р. Лурия –
1970 г.). В тези неврони се планира действието в етапите на неговото реализиране, т.е. на постигане на целта на действието. Доказва се от активацията
на огледалните неврони без изследваното лице да вижда финала на действието поради паднала преграда между него и експериментатора. Невроналната
активност „угасва“ след завършване на действието от експериментатора без
опитното лице да вижда това. Т.е. не се касае за „ехопраксис“, а когнитивно
процесиране, структуриране на плана на действието и „изпреварващото прогнозиране на резултата му“. Тези данни обективно потвърждават теоретичния
модел на Бернщайн-Анохин за волевата дейност, т.нар. модел на поведенчески
акт, публикувани още в 1947 г. [2] и 1968 г. [1].
Доказани са визиомоторни, слухово-моторни и кинестезично-моторни
мрежи, в които водещо звено са огледалните неврони в премоторната кора –
зона на Брока и долните париетални дялчета в доминантната хемисфера [11,
12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30].
Доказан е механизмът на невроналните мрежи в реализацията на всяка
когнитивна функция. Този механизъм е удостоверен чрез още един съвременен
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метод на т.нар. компютърно моделиране (стимулиране) на висшите мозъчни
функции. Такъв един модел е вече експериментиран и е наречен „паралелно
разпределено процесиране“ („Parallel didtributed processing – PDP-models“) [18].
Цялата тази съвременна информация, инструментално и в планирани
експерименти верифицирана, може да бъде „пренесена“ за разясняване на
морфопсихофизиологията на писмената реч (конкретно на писането), както
и в патогенезата на развитийната дисграфия, в нейните конкретни клинични
прояви. Овладяването на писането се осъществява чрез наблюдаване от детето на действието писане, извършвано от учителя. Детето „копира“ наблюдаваните целенасочени ръчни движения (действието писане). Това активира
огледалната му мотоневронална система чрез описаните визиомоторни и слухомоторни и сензомоторни мрежи. Изгражда се не „ехолален“, респективно
„ехопраксичен“ механизъм, а действена невронална мрежа, в която входните
сензорни сигнали са инициатори за споменатия PDP модел. При диктовката
активната входна система е слухова (слухомоторна система), а по-късно при
писане по собствена инициатива или поставена задача се включва описаният механизъм на представата за действието. Представата за написването на
словесния символ (моторна „рамка“ и смисъл) активира огледалните мотоневрони в зоната на Брока, 6 и 8-мо полета, в челния дял, 39 и 40 полета в париеталния дял и отново се изгражда PDP моделът. От позициите на този модел
сензорните входове (зрителен, слухов, проприоцептивен) са само „включващи“ за когнитивна функция писане. Незрелостта при развитийната дисграфия
основно е в системата на мотоневроните, респ. на огледалните мотоневрони, в
премоторната кора. Нейното физиологично съзряване и изпълване с мотоневрони се осъществява нормално до 2-годишна възраст, което обяснява изпреварващото развитие на разбирането на чуждата реч пред собствената говорима словесна продукция при нормалното езиково процесиране. Забавеното
развитие – морфологично и физиологично на тези региони по най-различни
причини, лесно обяснява и дисфазията на развитието, и по-късно на процесите на ограмотяването, клинично проявени като дисграфия със или без
дислексия. Приемането на този модел в патофизиологията на развитийната
комуникативна патология в детска възраст налага ревизия в основите на обучителните стратегии на децата, носители на тези дефицити. Акцентът следва
да бъде върху упражнения, насочени за активиране на мотоневроните чрез
различните сензорни входове – както реални, така и представни. Задача на
клиничните невропсихолози и на методистите в специалната педагогика е да
насочат усилията си за създаване на адекватни принципни програми за обучителните процедури на децата с развитийната когнитивна патология.
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АРТТЕРАПИЯТА ЗА СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ
ПРИ ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ДЕЦА
Живко В. Жечев
ART THERAPY AS A METHOD FOR SOCIAL
STIMULATION OF INSTITUTIONALISED
CHILDREN
Zhivko V. Zhechev
ABSTRACT: Art therapy for the socialization of institutionalized children consists in the usage of art when stimulating their social activity. The aim of this procedure is to correct the
negative influences, which are limiting their socialization. When such influences are present,
a contradiction between the children’s capabilities, on the one hand, and the preconditions for
adequate integration in the society, on the other, comes into being.
There are two main subject of this article. For one thing, it observes the deficiency of full range
of social capabilities as far as institutionalized children are concerned. Moreover, it focuses on
how socialization could be achieved through art.
KEYWORDS: Art Therapy, Social Activity, Institutionalized children, Art, Socialization
Изследването е финансирано по проект № РД-08-305/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Признаците на социалната активност на личността се отнасят към:
• дейност, която е възникнала по собствено, вътрешно решение, в което се отразява индивидуалният опит на човека;
• личностно значима дейност: форма на себеизразяване, себеутвърждаване на човека, от една страна, и от друга – продукт на активно
взаимодействие с окръжаващата социална среда;
• дейност, насочена към преобразяване на окръжаващия свят;
• личностни качества, проявяващи се във вътрешна готовност към целенасочено взаимодействие със средата, основано на потребностите и
интересите на личността, характеризиращо се със стремеж и желание
да се действа целеустремено и настойчиво, енергично и инициативно.
ИЗКУСТВО – СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ – СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Прегледът на научната литература показва, че когато се въздейства чрез
изкуство върху личностното развитие на човека, когато това въздействие има
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корекционен характер за личността, тогава е възприето то да се обозначава
като АРТТЕРАПИЯ.
Чрез различните форми на арттерапия се въздейства върху всички посочени параметри на социалната активност на институционалните деца: целенасоченост, мотивация, емоции и т.н., за да се постигне хармонизиране на
техните личности с изискванията на социума, като се мотивира тяхното поведение към целенасочена и позитивна социализация.
След направените вече предварителни уточнения изследваната и аргументирана корелация по-конкретно изглежда по следния начин:
АРТТЕРАПИЯ – СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ – СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Терминът социализация въвежда американският социолог Ф. Г. Гидънс,
който през 1887 г. го използва в книгата си „Теория на социализацията“ като
разбира под този термин „развитие на социалната природа или характер на индивида“, „подготовка на човешкия материал към социален живот“. Системно
социологическо изследване на социализацията започва през 20-30-те г. на ХХ
век в американската социология и културна антропология. От този начален
период до днес са формирани различни теоретични представи за социализацията от гледна точка на различни науки.
Социализацията не е акт, при който обществото наслагва норми, поведение, порядки и т.н. върху своите членове. Тя е дълъг и продължителен процес,
при който всеки член на обществото по пътя на своята социална активност
се включва в това общество. Тоест социалната активност е базисен процес за
социализирането на всеки човек.
Понятието социална активност е свързано с категорията социално
действие и е една от основните теми за голяма част от социологическите парадигми в модерната социология:
• Емил Дюкрем – обективизъм;
• Макс Вебер – субективизъм;
• Толкът Парсънс – теория на социалното действие в рамките на структурния функционализъм.
В контекста на изложените направления социалната активност на личността представлява:
• проявлението на обществено полезната човешка дейност във всички
жизнени сфери на обществото: икономическа, политическа, културна, духовна и се определя от същността на самия човек – неговата неотделимост при разглеждането му в контекста на другите личности;
• тя е степента на проявление на силите, възможностите и способностите на човек като член на общността, към която принадлежи като
член на цялото общество.
Най-важната характеристика на социалната активност на институционалните деца е, че тя може да бъде характеризирана по два начина:
1. Конструктивна социална активност – реализиране на активни
действия по посока на изискванията на общество.

Арттерапията за социална активност при институционалните деца
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2. Деструктивна социална активност – реализиране на активни
действия по генериране на конфликти, агресивни изяви, прояви, свързани с
подмяна на основни ценности в обществото и т.н.
В зависимост от преобладаването на конструктивната и деструктивната
социална активност институционалните деца могат да бъдат охарактеризирани като конструктивни и деструктивни. Но и в двата случая става въпрос за
насоченост на социализационните механизми към процеса на социализация.
Дефинирането на детската социализация може да се разгледа чрез социализационните механизми през някои важни интерпретации:
• проблемът за интегрираността в социалната цялост (през функционалистката социологическа традиция на Емил Дюкрем и Толкът
Парсънс);
• рефлексивността на представата за себе си – през социално интеракционистката концепция на Джордж Х. Мийд;
• субективната гледна точка като социално конструираща и социално
конструирана – през феноменологичната интерпретация на Питър
Бъргър и Томас Лукман;
• за да се изследват символните борби в полето на институционалните грижи за децата във взаимовръзката им между практики и представи, между обективните структури и субективното преживяване,
заложени в стратегии за социализация, по-нататък се въвеждат понятията жизнени шансове и социален успех на Пиер Бурдийо.
Успешната социализация на децата, пребиваващи в специализираните институции, може да бъде изследвана през социалните и жизнените
умения, придобити в резултат на тяхната социална активност (разбрани в
най-широк смисъл):
• умението да се грижи само за себе си (хигиена и външен вид);
• изграждане на реалистична представа за себе си (самочувствието за
собствените способности);
• относителна самостоятелност – да взема решения и да поема отговорност за тях;
• практически знания за общуване с другите и за обитаване на различни типове пространства;
• познаване и уважаване на социалните предписания (правила и закони);
• изграждане на реална представа за собствената си позиция (самодостатъчна/зависима от авторитети) и др.
Децата от институциите се намират в ситуация на отхвърлени идеали, норми и правила, невъзможност да проявят пълноценно своята социална активност.
Липсата на семейството като основен социализиращ фактор, появата
на типичната за този тип деца агресия могат да бъдат компенсирани посредством други средства, извън строго педагогическите, регламентирани от
нормативните документи на институциите. Налага се изводът, че е необходи-
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мо насочване на социализацията чрез резонансни въздействия, характерни за
синергетичния подход, засилване на конструктивните и стопиране на негативните, деструктивните тенденции. Едно от тези въздействия е арттерапията.
Чрез средствата на арттерапията могат да бъдат преодолени редица негативни социални фактори, които предизвикват асоциално поведение у децата, настанени в институции.
Заради своя двоен произход – от изкуството и психотерапията, определенията за арттерапия варират.
Различни национални асоциации по арттерапия дават следните определения за арттерапията, но акцентът се поставя върху това дадено от ООН:
„Арттерапията е психично-здравна дейност, която използва творческия
процес на изкуството с цел подобряване и повишаване на физическото, умственото и емоционалното благополучие на хората от всички възрасти. Тя се
основава на убеждението, че творческият процес участва в художественото,
самостоятелното изразяване и помага на хората за решаване на конфликти и
проблеми, развива умения за междуличностна комуникация, управление на
поведението, намаляване на стреса, повишаване на самочувствието и самосъзнанието и постигане на прозрение. Арттерапията интегрира областта на
човешкото развитие с визуалните изкуства (рисуване, живопис, скулптура, и
други форми на изкуство), както и творческият процес с модели на консултиране и психотерапия.“
За създател на арттерапията се признава английският художник
Адриан Хил – първият човек, който използва термина „арттерапия“, за да опише терапевтичното прилагане на изкуството в книгата си „Изкуство срещу
заболявания“ през 1945 г. След него значми имена в арттерапията са: Джон
Тимлин, Маргарет Наумбург, Едит Крамер, Джудит Рубин, Шон Макнайф,
Паоло Нел и др.
Основни субекти при арттерапията: арттерапевти и клиенти
Връзката между терапевта и клиента е от централно значение при арттерапията и тя се различава от другите терапии по това, че при протичащият процес между клиента и терапевта стои изображението или артефакта. По
този начин се предлага възможност за изразяване и общуване и това е особено
полезно за хора, които трудно изразяват своите мисли и чувства вербално.
Форми на арттерапия – индивидуална и групова. Тя се предлага на индивидуално или групово ниво в зависимост от това, кое е по-добре за индивида, въз основа на предварителна оценка.
Арттерапията се реализира чрез вплитането на различните изкуства
в терапевтична дейност:
• арттерапия чрез изобразително изкуство – изотерапия;
• арттерапия чрез музика – музикотерапия;
• арттерапия чрез танци – танцтерапия;
• арттерапия чрез драма/театър – драматерапия;
• арттерапия чрез художествено слово.
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Арттерапията като социална активност и социализационен механизъм при децата
От нея могат да се възползват деца с различни проблеми като такива
с когнитивни увреждания, говорни и езикови нарушения, поведенчески разстройства и други емоционални смущения, които биха могли да се спъват ученето на децата. Арттерапевтите работят в тясно сътрудничество с учители, родители и възпитатели, с цел прилагане и изпълнение на техните терапевтични
стратегии.
Функции, които арттерапията изпълнява при децата: социализираща,
развиваща, възпитателна, терапевтична, корекционна, диагностична.
Основната цел на арттерапията с деца е да се насочи тяхната социална
активност и хармонизиране с обществото чрез развитието на способността за
самоизява и самопознание.
Различните типове арттерапия по специфичен начин подпомагат индивидуалното развитие на децата, тяхната сублимация и социална активност
като базов процес за социализацията:
• цветотерапия – терапия чрез цветове;
• изотерапия – терапия чрез изобразително изкуство;
• фототерапия – терапия чрез фотография;
• приказкотерапия – терапия чрез приказки;
• игротерапия – терапия чрез игри;
• куклотерапия – терапия чрез работа с кукли;
• пясъчна терапия (Пясъкотерапия) – терапия чрез игри в пясък.
Арттерапия при деца с проблеми, придаващи деструктивен характер
на тяхната социална активност и социализация:
• арттерапия при деца с прояви на агресия;
• арттерапия при деца, проявяващи хиперконформизъм;
• арттерапия при деца с аутистични прояви
• арттерапия при деца с трудности в развитието
• арттерапия при деца генериращи конфликти
• арттерапия при деца със затруднена комуникация
• арттерапия при деца, изпитващи страх
Характерни особености при социализирането на институционални
деца от и възможности за позитивно въздействие на тяхната социална активност чрез арттерапия
Социализацията и социалната активност на деца в институции е свързана с концепцията на арттерапията за себеизразяване, комуникация, символизация, както и действия, които са свързани с творчеството. Методът на тази
концепция се основава на убеждението, че вътрешното АЗ на човека се изразява в зрителни образи, които отразяват всички видове подсъзнателни процеси, включително страхове, вътрешни конфликти, детски спомени, мечти.
Арттерапията като средство за мотивиране на социалната активност и
пълноценната социализация на децата има позитивен ефект, ако:
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• в хода на психолого-педагогическата и творческата дейност са създадени специфични условия на: фасилитираща среда, включваща в себе
си творческо взаимодействие; безусловно приемане и разбиране на
потребностите на децата и използване на специални похвати, подпомагащи снемането на емоционалното напрежение на децата; утвърждаване на тяхната творческа себеизява и рефлексия;
• избраните арттерапевтични подходи способстват за позитивно изменение на социалната активност и социалните умения при ограничените условия за социализация на институционалните деца;
• арттерапията като средство за корекция и подпомагане на социалната активност и социализацията разширява представите на институционалните деца за начините на себеизразяване и себеутвърждаване,
както и преодоляване на негативните личностни прояви;
• психолого-педагогическата корекция и подпомагане на социалната активност и социализацията чрез изкуство (арттерапия) се осъществява на фона на хуманизация на отношенията в институцията,
изглаждаща взаимоотношенията между институционалните деца и
социума.
Специфичните механизми на арттерапевтично въздействие към мотивиране на социална активност на институционалните деца могат да бъдат
формулирани по следния начин: възможност за експресиране на сложни чувства, психични състояния, вътрешни конфликти; специфични възможности
за общуване и др.
Реализирането на арттерапевтични дейности насочва към създаване на
специфична фациалитираща, подкрепяща среда въз основа на системен подход; намалява тревожността и агресивността у децата.
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INSTITUTIONAL CARE FOR ELDERLY PEOPLE
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ABSTRACT: Retirement can often affect one’s health, vitality and mentality. This seems to be
only natural, since labor is the source of longevity and is one of the most important conditions
for maintaining good health. The way of life is determined by how they conduct their leisure
time and what opportunities they choose to take in their communities. When actively dealing
with the public, the elderly make their lives more fulfilling.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В съвременния свят расте абсолютният брой и относителният дял на старите хора, отнесени към цялото население. Една от причините за това е увеличената средна продължителност на живота. В развитите икономически страни
относителният дял на лицата над 60-годишна възраст, отнесен към цялото население, надхвърля 20%. Това обуславя сериозността на проблемите на тяхното
обществено и социално положение, ролята и мястото им в семейството, медико-социалната им рехабилитация, социалното обслужване и осигуряване [1].
В началото на 2008 г. населението на област Шумен е 196 559 души, живеещи предимно в градовете на областта.
Съотношението по възрастови групи определя задълбочаване на регресивния тип възрастова структура.
възраст
0-14 години
15-49 години
над 50 години

брой
29 187
98 778
69 667

2006 г.

%
14,77%
49,98%
35,25%

2007 г.
брой
%
28 737
14,62%
97 927
49,82%
69 895
35,56%

Таблица № 1 Числени показатели на населението на област Шумен по години и разпределението му по възрастови групи (в %), (данни на Районен център по здравеопазване за 2008г)
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Увеличаващият се относителен дял на лицата над 60-годишна възраст
в общата възрастова структура (2003 г. – 20,95%; 2004 г. – 21,15%; 2005 г. –
21,43%; 2006 г. – 21,62%; 2007 г. – 21,91%), макар с по-ниски стойности от тези
за страната – 23,56%, задълбочава тенденцията на остаряване на населението
в областта.
От хората в селата на областта над 60-годишна възраст са 27,08% (за
България – 32,86%), над 65-годишна възраст са 20,14% (за България – 25,65%).
В градовете 18,76% от хората са над 60 години (за страната – 19,70%), над
65-годишна възраст са 13,3% (за България – 13,9%).
Стареенето на населението се обяснява с подобряването на материалните условия и успехите на медицината.
Ритъмът на стареене съществено зависи от начина на живот на възрастните хора, тяхното положение в семейството, жизнения стандарт, социалните и психични фактори. Практиката показва, че прекъсването на трудовата
дейност се отразява отрицателно при редица случаи на здравето, жизнения
тонус и психиката на хората. Това е естествено, тъй като трудът е източник на
дълголетие и е едно от най-важните условия за запазване на доброто здраве.
Начинът на живот се определя от това как те провеждат свободното си време и
какви възможности за това им създава обществото. Активно занимавайки се с
обществена дейност, възрастните хора правят своя живот по-пълноценен. [1]
От 2003 г. с промени в Закона за социално подпомагане и Правилника
за прилагането му се регламентира възможността за разкриване на нов тип
социални услуги – в общността. От система на специализирани институции,
които предлагат крайната мярка на грижа в отговор на различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на алтернативни социални услуги, които въз основа на индивидуален подход към потребителите в
риск, предлагат грижа без откъсване от обичайната семейна среда или създават близка до нея обстановка и постигат по-пълноценна интеграция на потребителите в социалните общности. Общините получиха нови отговорности по
управлението на социалните услуги на местно ниво, но и възможност, регламентирана по законодателен път за договаряне на социалните услуги с частни
доставчици. Тази промяна доведе до бурно развитие на социалните услуги в
някои области и по отношение на някои уязвими групи [3].
От 2008 г. социалните услуги се финансират на базата на единни разходни стандарти. Те включват както разходите за персонал (заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя), така и средства за издръжка. Промяната
в начина на финансиране на социалните услуги дава възможност на местните
власти по-лесно да възлагат на външни доставчици предоставянето на социални услуги. Единният стандарт определя само общия размер на държавния
трансфер за общината. По този начин се увеличават правомощията на общината да определя, съобразно конкретните условия, размера на средствата за
трудови разходи и издръжка. Така се преодолява досегашното ограничение на
външните доставчици да се предоставя определeна от държавата сума за из-
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дръжка. Средствата за заплати и осигуровки досега оставаха на разпореждане
в общината, а в отделни случаи се предоставяха на външните доставчици, но с
точно определена средна работна заплата и численост [2].
На територията на област Шумен има два дома за стари хора – в гр.
Шумен и гр. Нови пазар. Услугата е недостатъчна като брой места – регистрирани са чакащи за настаняване. Ползването на тази услуга трябва да бъде осъзнат избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не като последна възможност за оцеляване.
Задължително изискване, на които трябва да отговарят лицата, кандидатстващи за настаняване в Дом за стари хора, е да са психически здрави.
Друго регламентирано задължително условие и да са пенсионери по възраст.
Хората, които се настаняват в дома, имат специфични потребности
и нужди – било то по отношение на социализацията, било то вследствие на
здравословни проблеми.
В институцията работят различни специалисти, с помощта на които се
насочват възрастните хора към занимания според техните интереси. Цели се
ограничаване на социалната изолация, в която се намират хората след пенсионирането си. Дейностите са насочени към създаване на социални контакти и
възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото,
преодоляване на психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и осигуряване на условия за взаимопомощ. Специалистите добре познават потребностите им, промените в здравословното им състояние, рисковите фактори, свързани с тях, процеса на остаряване, специфичната им роля в
обществото, правните възможности за гарантиране на правата им.
На потребителите се предоставя периодична здравна профилактика,
осигуряват се групови и индивидуални консултации с лекари. Създават се
клубове по интереси (цветарство, плетиво, бродерия, готварство, сладкарство, изобразителни и музикални занимания), организират се разговори и
дискусии по актуални проблеми. Организират се различни инициативи, в
които взимат участие – изработване на мартенички, картички, пеене на любими песни. Често играят шах, табла, заедно четат пресата, гледат и обсъждат
филми. Честват и празнуват всички празници.
Във всяка община и област на България животът на старите хора в отдалечените и изолираните населени места е изключително затруднен основно
поради социалната изолация. Традиционно развитият домашен социален патронаж и новите услуги: домашен помощник, социален асистент, личен асистент не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности.
В голяма степен дейностите се свеждат само до предоставяне на храна или
до хигиенно и санитарно обслужване. Финансираните по проекти услуги в домашна среда са с определен период на изпълнение и има риск за тяхната устойчивост.
Липсват или е затруднен достъпът до здравни грижи
Съществуващите специализирани институции за възрастни, независимо от профила си, по същество са домове за стари хора. Налице е огромен
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брой чакащи за настаняване стари хора. Настаняването в домове се предпочита поради ограничения достъп до здравни и социални услуги в общността.
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ИНТЕЛЕКТ-КАРТИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО
ОБУЧЕНИЕ В І – ІV КЛАС
Йорданка Ст. Пейчева
INTELLIGENCE CARDS IN THE
TECHNOLOGICAL TEACHING IN І – ІV GRADE
Yordanka St. Peycheva
ABSTRACT: In a modern high-tech information society there is a need of a higher degree of
visualization and schematization in teaching. This is a prerequisite for a more effective assimilation and understanding of the study material that is increasingly saturated with facts and
concepts. Mind maps are a modern, efficient tool for organizing, structuring of information
and its presentation in a visual, memorable form. The article offers ideas for the application
of intelligence cards in technological teaching at elementary school.
KEYWORDS: Technological Education, Elementary School, Mind map, Visualization,
Schematization
Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Ако преди време е било достатъчно да усвоим в училище ефективно
определен обем информация, която да ни бъде достатъчна и полезна години
наред, в условията на съвременното информационно, високотехнологично общество е немислимо да овладеем успешно за същия период, необходимото ни
знание с познатите традиционни методи.
По-големият обем, динамично променящото се съдържание и приоритети в различните научни области изискват нови образователни подходи, чрез
които учащите да могат да отделят основното, да установяват връзки и закономерности между факти и събития, да обобщават и систематизират огромния
информационен поток.
Според Ж. Пиаже подборът на методите в образователния процес трябва
да бъде не само адекватен на интелектуалното развитие на учениците, но и да
подпомага систематизирането на знанията. Идеята е активността на ученика да
се пренасочи към търсене на смислови асоциации в процеса на интериоризация
или изграждане на вътрешен мисловен образ (формиране на понятието) [2].
Използването на интелектуални карти като средство за визуализация
и схематизиране на информация се налага като необходимо условие и пред-
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поставка за по-ефективно усвояване и осмисляне на фактологично наситения
учебен материал.
Мисловните карти (от англ. Mind Map означава „интелектуални карти“,
«карти на знанието») са удобен начин за изобразяване процеса на общото системно мислене с помощта на схема. Те са съвременен, ефективен инструмент
за организиране, структуриране на информация и нейното представяне във
визуална форма.
Създаването на интелект-карта е резултат от активната познавателна
дейност на индивида, тъй като включва познавателните действия: анализ, синтез, обобщаване, сравнение, осмисляне.
Затова, когато говорим за провокиране на активност и самостоятелност
на учениците в учебния процес в условията на съвременното образование, не
можем да не включим темата за мисловните карти.
Методиката за създаване на мисловни карти е разработена от психолога
Тони Бюзан в края на 60-те години на ХХ век.

Фиг. 1. Интелект-карта, представяща нейния автор – Т. Бюзан
Философията на конструирането им се изгражда върху следните основни положения:
– интелект-картите могат да бъдат полезни при „стенографирането“ на мисли и идеи, които нахлуват в главата ни, когато размишляваме над някаква задача или когато просто имаме голямо количество информация;
– с интелект-картите информацията се представя във форма, в която
мозъкът лесно я възприема, тоест на „езика на мозъка“.
В основата на интелект-картите са залегнали принципите, върху които
се основава нашето мислене (мозъчната дейност). Използва се тезата, че за човешкия мозък са типични асоциативното и йерархичното мислене, а третият
вид – визуалното мислене се свързва със структуриране, разбиране, обработване и запомняне на информацията [4].
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В създаването на интелект-картите е заложен принципа за ефективност
на мисловния процес на базата на визуализацията.
Като външен стимул, който концентрира вниманието на ученика, е привлекателността на мисловната карта. Картинките, скиците, рисунките също
допринасят за нейното активизиране. Формата, контрастът, цветът, шрифтът,
дебелината на линиите са сигнали към мозъчната кора за значимост. В тази
връзка не трябва да се пренебрегва фактът, че човешкият мозък запомня много по-ефективно картини, отколкото думи.
Тези сигнали, придружени с вербално обяснение, улесняват възприемането на заложеното съдържание.
Представянето на добре структурирана информация чрез интелектуална карта улеснява словесното изразяване и съкращава процеса на спомняне.
Не е за подценяване използването на мултисензорен подход – обединяване на
въздействието на слуховата и зрителната информация [3].
Важен момент е да се определи кои са ключовите думи, които трябва да
се съдържат в картата, тъй като те са особено важни за отключване на мисълта.
Мисловната карта може да се разгледа за по-малко от минута, като пести
време и позволява да се запомни повече, защото ключовите думи са неразривно свързани. Мисловните карти обогатяват учението, те са забавни и уникални, стимулират творческото мислене и паметта, позволяват да организираш
по-добре времето си, вместо да губиш часове в зубрене и преговаряне [1].
За да научим учениците да използват в своята система за успешно учене
мисловните карти, трябва да им покажем пътя на тяхното създаване, както и
да докажем тяхната ефективност.
Интелект-картите могат да бъдат подготвяни от учителя, могат да бъдат
резултат от съвместната дейност на учителя с учениците, а също така и да са
дело на самите ученици.
Включването на учениците в процеса на изготвяне на мисловните карти
е необходимо да става постепенно. Първо те трябва да участват в процеса на
допълване на предложен от учителя схематичен модел, а на по-късен етап самостоятелно да конструират такъв.
Особено важно е не само да се усвои общият механизъм на създаване на
мисловните карти, но да се уточни спецификата в конструирането им в съответната предметна област, както и дидактическите параметри на приложението им в урока.
В тази връзка в контекста на методиката на преподаване на учебното
съдържание по домашен бит и техника приложението на мисловните карти
може да се реализира в следните аспекти:
1. При изясняване на същността на понятия от областта на техниката
и технологиите
За да се уточни съдържанието и обхвата на едно понятие, което включва значителен обем информация, е удачно то да се представи многоаспектно.
Особено когато става въпрос за технически термини, обединяващи артефа-
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кти, всеки от които притежава свои характерни особености. Такъв е случаят
с понятието „прости механизми“. За да бъде обяснено и разбрано, е необходимо да се уточнят първо основните групи механизми, които се отнасят към
него. Всяка от тях има специфични елементи и принцип на действие, както
и разнообразно приложение в по-сложните технически обекти. Цялата тази
информация е доста обемна и изисква визуализация. Ето защо е подходящо
да се представи с помощта на мисловна карта. Учителят може да я направи по
време на представянето на темата. Желателно е да се подготвят снимки, рисунки или схеми на основните видове прости механизми (макари, ролки, колела и
оси, лостове), които се използват в интелект-картата заедно с ключовите думи.
По този начин запознаването с тях се онагледява, систематизира, постига се
по-добро разбиране на устройството и принципа им на действие. Като цяло се
придобива по-пълна представа за понятието „механизъм“.
Темата се изучава в няколко часа, но с цел разбиране на техническите
принципи, заложени в отделните видове механизми, е уместно конструирането на картата да се осъществи в първия час.
„Средства за комуникация“ е благоприятна тема за самостоятелно конструиране на интелект-карта от учениците. Тя може да се постави като задача
в началото на часа като се използват познанията и житейският им опит. Тук е
възможно да се приложи дедуктивният подход. Поставя се задача – всеки да
запише средства за комуникация, които познава, след което да намери обединяващ признак, по който да получи различни групи. Наименованията на
всяка група ще представляват ключовите думи в интелект-картата. Възможно
е учениците сами да стигнат до термините: електронни, печатни и визуални
средства за комуникация или да използват сродни думи за обозначаването им.
Допълването и коригирането на информацията в картата става след обсъждане на интелект-картите на децата, както и от нагледните материали или казусите, подготвени от учителя по темата.
Изключително актуалните теми за възможностите за пестене на осветление, отопление, вода, материали и други ресурси са също подходящи за съставяне на интелект-карти. Те могат да бъдат дадени за самостоятелна работа
на учениците, след като темата се проучи по зададени от учителя информационни източници. Подходящ е и метода на мозъчната атака.
2. При установяване на връзките между отделните термини
Суровини, материали, отпадъци, оползотворяване на отпадъците, рециклиране са понятия, при които е важно да се установи точното им съдържание, връзката и взаимната им зависимост. Това е информация, която трябва
правилно да се изясни, а нейното усвояване е необходимо условие за осмисляне
на теоретичните основи на екологията и формирането на екологична култура.
Тази задача може да се даде на учениците в следния вид: след приключване на урока, в който се изяснява кръговрата на материалите и съответните
термини, последните се записват разбъркано на дъската. Всеки трябва да по-
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мисли как да ги обедини в една схема под формата на интелект-карта. По този
начин се проверява доколко учениците са разбрали понятията и осъзнават ли
връзката помежду им.
Чрез интелект-карта могат да се осмислят също така приликите, различията и връзката между понятията: оборудване, обзавеждане, уреди, апарати,
мебели. Те могат да бъдат посочени като ключови думи, които трябва да послужат като основа за конструиране на мисловна карта от самите ученици.
3. Обобщаване, систематизиране и овладяване на научна информация от областта на техниката и технологиите:
• При поставяне на задачи за самостоятелно проучване на дадена тема.
Може да се представи под формата на кратко съобщение, схема, таблица, презентация, интелект-карта;
• При обобщаването на информация, получена от различни модули по
дадена тема. Тъй като в учебниците липсват обобщителни уроци, това
води до нейното по-добро усвояване, систематизиране и осмисляне.
Например темата за превозните средства, която присъства от І до ІV
клас съдържа информация за видове превозни средства според: средата на
придвижване (по суша, по вода и по въздух), вида на използваната енергия
(екологично чисти и такива, които замърсяват околната среда), предназначението си (товарни, пътнически, спортни) и т. н. Цялата тази информация би
могла да се систематизира и обобщи под формата на интелект-карта.
В случая е подходящо да се постави задача на учениците, проявяващи
интерес към темата, да проучат дадена група превозни средства и да представят за тях кратка информация, снимка или рисунка, отразяващи най-характерните им белези. Мисловната карта може да се конструира в процеса на
представяне на новата информация с участието на учениците и да се оформи
като колаж.
Друга подходяща тема, която може да се представи в схематичен вид е
за материалите, които се изучават – произход, видове, технологични свойства,
приложение. Информацията може да се попълва в процеса на лабораторнопрактически задачи и упражнения.
Подобни карти могат да се подготвят за всеки вид материал. Лесно постижим е и вариант, при който може да се направи сравнителен анализ на технологичните свойства на всички изучавани материали.
Тази информация може да се допълва и надгражда във всеки следващ
клас. Подходящ е индуктивният подход.
4. Мисловните карти са особено полезни в процеса на технологично
планиране, когато сме създали условия за творчески подход при реализиране
на практическата задача. Тогава, когато трябва самостоятелно да се подберат
материали, инструменти, техники за изпълнение на отделните операции, дори
да се посочат партньорите, с които да се реализира получаването на крайния
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продукт, е по-добре учениците да имат свободата да отразяват в плана си повече аспекти от дейността си. Такива възможности предоставя интелект-картата, която може да бъде създадена в свободен стил, вместо познатото технологично табло, в което информацията е по-ограничена и фиксирана – операции,
материали и инструменти. Схематичният вид, съдържащ картинки, рисунки,
се оказва особено подходящ за първокласниците.
5. При генериране на идеи от областта на техниката и технологиите:
• проектиране;
• преконструиране;
• при осъществяване на творчески подход в процеса на практико-приложната дейност.
При задачи, свързани с внасяне на промени в съществуващ технически
обект или създаване на нов, е подходящо мисленето на учениците да се насочи в няколко възможни направления, фиксирани като основни клонове в интелект-картата. Например: елементи – основни и второстепенни, силует или
композиция, цветово изграждане, материали, използвани техники и т.н.
По този начин се създават предпоставки за разработване на няколко варианта на проекта, т.е. за по-висока продуктивност на учениците и осъществяване на творчески подход в практико-приложната им дейност.
Основните дидактически подходи и методи, които могат да се използват в технологичното обучение при създаването на интелект-карти са: методът на асоциациите чрез индукция или дедукция, синтезиране и представяне
на най-важното в дадена информация (синтезираната информация дава цялостен образ на определено информационно съдържание), установяване на
причинно-следствени връзки.
Използването на мисловни карти в учебния процес е интересно, забавно
и ползотворно за учениците, допринася за развиване на познавателната им активност и самостоятелност, повишава нивото на творческите им способности.
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Kalina Iv. Aleksieva
ABSTRACT: In the following report we discuss issues related to the specifics in the development of children with ADHD and the possibilities for their successful integration in the schooling process.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-303/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (на английски:
Attention-Deficit Hyperactivity Disorder, съкратено ADHD) е ясно дефинирано
клинично състояние, което се характеризира с постоянна невъзможност за
концентрация на вниманието, невъзможност за приключване на конкретна
задача, липсата на организация и структура в действията. Проявява се през
ранното детство посредством силно изразена импулсивност, хиперактивност
и неспособност за самоконтрол и концентрация. То е признато от всички основни медицински организации (включително Световната здравна организация и Американската психиатрична асоциация). За да се постави такава диагноза, симптомите трябва да са постоянни и да се проявяват както у дома, така
и в училище или друга среда. Липсата на концентрация трябва да се проявява
в различни учебни, социални и ежедневни ситуации и да пречи на нормалното функциониране, което разграничава този вид заболяване от обикновеното
търсене на внимание или енергичност на децата. Наличието на дефицит на
вниманието с хиперактивност у детето не е грешка на родителите, нито резултат от лошо възпитание. Характерните проблеми, съпътстващи дефицита на
вниманието са визуално-пространствени ограничения, слухово преработва-
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щи проблеми, моторно-двигателни трудности. Сложността и научната полемика по повод на дефицита на вниманието с или без хиперактивност е, че много от симптомите се припокриват със симптоматиката на други отклонения
и аномалии, съпътстващи детскто развитие. Някои от симптомите са добре
прикрити или детето изгражда компенсаторни механизми за преодоляване на
трудностите, които среща, откъдето следва и трудността при навременното
диагностициране, терапия и лечение на това разстройство. В този смисъл поставянето на точна диагноза става след по-продължително и внимателно наблюдение. При децата с ХАДВ проблемите с невниманието, хиперактивността
и импулсивността са подчертано тежки, интензивни и повтарящи се. Това е
разликата между енергичното дете и детето, чието ниво на активност причинява чести проблеми, между приятното и приказливо дете и дете, чието бързо
говорене е източник на затруднения. Между дете, което понякога има затруднения в довършването на домашното и детето, което се нуждае от постоянно наблюдение и супервизия за да довършва нещата. Разликата е, че за детето
с ХАДВ тези модели на поведение причиняват нарушения в ежедневието и
пречат за нормално социализиране. Когато тези нарушения не са очевидни и
особеното поведение е само епизодично, те по-скоро са изява на нормалната
неизтощимост и енергия, характерни за детското поведение. Когато това продължава повече от 6 месеца може да се мисли за синдрома ХАДВ.
Според „Диагностичният и статистически справочник“ (DSM-IV) пет
условия трябва да бъдат удовлетворени за позитивна СДВХ диагноза:
I. Това условие се свежда до удовлетворяването на поне ЕДНО от подусловията A или B:
A. Шест или повече от следните симптоми на невнимание са били наблюдавани за период от поне 6 месеца и са били изразени в степен свръх нормалното за индивид на съответната възраст:
1. Често не обръща внимание на детайли или прави грешки поради разсеяност в училищни или други дейности.
2. Често има затруднения при концентрацията на вниманието върху
конкретна задача.
3. Често не изглежда да обръща внимание на неща, които му се казват
директно.
4. Често не следва инструкции и не завършва училищни или други задачи.
5. Често е неорганизиран.
6. Често избягва дейности, изискващи продължителна концентрация.
7. Често губи вещи, необходими за конкретни дейности (напр. играчки,
домашни, моливи, книги).
8. Често се разсейва.
9. Често забравя.
Б. Шест или повече от следните симптоми на хиперактивност /импулсивност са били наблюдавани за период от поне 6 месеца и са били изразени в
степен свръх нормалното за индивид на съответната възраст:
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• Хиперактивност:
1. Често е наблюдаван как не може да стои спокоен и постоянно прави
движения (напр. с ръце, крака или просто седи неспокойно).
2. Често става от мястото си когато се очаква от него да седи.
3. Често тича и се катери където не е прието да го прави (при възрастни
това може да се изразява в крачене напред-назад).
4. Често не може да играе (при възрастни: най-общо прекарване на свободното време) тихо.
5. Често е в движение без да се спира за продължителен период.
6. Често говори прекалено много.
• Импулсивност:
1. Често дава отговор преди да изчака завършването на въпроса.
2. Често не изчаква реда си.
3. Често прекъсва другите (напр. намесва се в разговор или игра).
II. Поне някои от симптомите в I са били наблюдавани преди навършване на 7 годишна възраст.
III. Поне някои от симптомите в I са били наблюдавани в поне две различни социални ситуации (напр. училище/вкъщи).
IV. Трябва да са налице конкретни дисциплинарни проблеми или проблеми с успеха (за възрастни – в работата или социалния живот).
V. Симптомите не се дължат на конкретно диагностицирано психично
заболяване (напр. шизофрения).
При различните хора се наблюдава разлика в протичането и обхвата на
дефицита на вниманието. Някои хора срещат проблеми с концентрацията и
разсейването, други се затрудняват в обработката на информация и мисловните процеси. Един от основните индикатори на дефицита на внимание е забавеното четене. Трудността при четенето е в резултат от проблеми при декодирането като научаването на фонетиката, трудности в свързването на букви
и срички в думи, пространствени затруднения.
Проблемното декодиране и последвалото забавено темпо на четене пречат на детето да разбере смисъла на прочетеното. В резултат на това, текстът
трябва да се прочете няколко пъти, за да се извлече точната информация.
Смисловото разбиране и декодирането не се осъществяват по едно и също
време. Нужно е да се постигне гладко четене, за да се извлече смисъла на думите, поради това хората с дефицит на вниманието и хиперактивност четат на
глас, за да „чуват“ това, което четат.
Обикновено децата с ADD/ADHD се включват с охота в дейности, свързани с рисуване, изрязване, апликиране, но когато става въпрос за писмена
работа детето е обзето от страхове, че ще се провали при решаването на теста
или задачата. Веднъж изпитало унижението от критичната оценка на учителя, страховете на детето от следващ провал се засилват, от тук произтичат и
неизпълнението на поставените задачи и упражнения, тяхното отлагане, забравяне и т. н.
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Разсеяността е друга причина за трудностите във вербалното и писмено
изразяване на детето с дефицит на внимание, тя стои в основата на недовършените задачи и упражнения. Непрестанните външни стимули и въздействия допринасят за отвличане на вниманието и недовършване на започнатото.
Често се случва детето да „забрави“ възложената домашна работа, обикновено
разсеяността се подхранва и от тревогата, настъпваща в такива ситуации.
Оценката на поведението на учениците от начална училищна възраст
трябва да се прави внимателно, като се разгледат всички други фактори, които
могат да предизвикат свръхактивност, раздразнителност, понижена концентрация, импулсивност. Това са соматични и мозъчни заболявания, емоционални проблеми, тежка семейна ситуация, свързана с употреба на наркотици
и алкохол от родителите, домашно насилие. По отношение на училищните
фактори, детето може да попадне в среда, където изискванията са твърде високи или твърде ниски за неговите възможности, което да направи детето фрустрирано или отегчено. Всичко това може да промени поведението на малкия
ученик, но в този случай не говорим за ХАДВ. Това са прояви на емоционални
реактивни състояния, и тяхната терапия се основава на други техники и въздействия.
Освен хиперактивност, дефицит на вниманието и импулсивност, при
тези деца се наблюдава нисък фрустрационен толеранс, избухлив темперамент, тиранично отношение към другите хора, проблеми във взаимоотношенията с връстниците, ниска самооценка и самочувствие. Много чести са
ниските академични постижения и по-голямата част от тях имат проблеми с
училищния успех. Важно е да се отбележи, че тези допълнителни затруднения
не са задължителни симптоми на ХАДВ. Комбинацията от тези преживявания
може да доведе до депресия и ниска самооценка. Тъкмо поради това е важно
да се помогне на детето да се справи с проблемите си и да придобие увереност
в способностите си у дома, в училище и сред приятелите си.
Началната училищната възраст е един период, през който качеството на
взаимодействието на детето с хиперактивност и дефицит на внимание със социалната среда до голяма степен определя неговото развитие в юношеството
и в по-нататъшния му живот като възрастен.
Според данните от редица изследвания повече от 30% от децата със
синдрома на ХАДВ имат проблеми с овладяване на училищните умения.
Обучителните затруднения при тази категория деца не са просто невъзможност да се свърши дадена учебна работа, а са типично, специфично определени
като разлика между интелигентността на детето, от една страна, и академичните му постижения, като четене, писане, математически умения – от друга.
По-внимателното наблюдение обаче доказва, че става въпрос за липса на интерес относно определени задачи, които им посочват учителите. Трудността им
да довършат поставените задачи, които не пробуждат техния интерес, довежда много пъти до безцелно занимаване с други неща. Поведението им е често
непредвидимо за учителите, тъй като един ден могат да успеят в една дейност
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и да не успеят в същата дейност на следващия ден. Тази непоследователност в
постиженията на детето често се тълкува грешно от учителите като мързеливост и има за резултат постоянен натиск и забележки.
Анализът на проведените изследвания от наши психолози и личният им
опит от работата с деца с ADD/ADHD води до структуриране на основните
трудности и причините за тях в училищна среда:
• Трудностите при решаването на задачи или казуси, трудностите при
намирането на алтернативни решения, когато наличните такива са
неподходящи или погрешни, може да са резултат от ограниченото
мислене, от концентриране върху несвързана със заданието информация, до степен на тотално объркване. Невъзможността за лесно
преминаване от един предмет към друг, от една мисъл към друга влошава самостоятелната работа на детето, тъй като то зацикля върху
проблема, който не може да реши. Това спира цялостната му работа
до намесата на външна страна;
• Поради трудностите в усвоявянето и запаметяването на нови данни, детето се чувства объркано при получаване на непрестанен поток от информация и то в различни области (по различни предмети).
Трудностите се увеличават с нарастване на изучаваните предмети;
• Лесното разсейване или липсата на концентрация се поражда от найнезначителния шум или звук. Детето прекалено лесно се отвлича от
най-различни стимули, което затруднява разбирането и усвояването
на по-сложни данни. В класната стая разсейването е породено от всяко едно действие – изпускане на химикал, шепот на съученик и т.н. С
увеличаването на стимулите спада и концентрацията;
• Децата изпитват трудности при решаванто на математически задачи,
поради затруднението да разберат условието на задачите и съответно
да го приложат към цифровите уравнения;
• Лимитираните когнитивни функции ограничават натрупването на
знания и тяхното надграждане;
• Свободното и гладко вербално изложение на мислите е затруднено,
липсата на подходящи думи се замества от продължително „ъъмм..“,
„амии..“, като често се случва да забравят първоначалната си мисъл;
• Дисфункциите в мисловния процес много често водят до понижена
самооценка, негативно мислене за себе си. В училище съучениците
квалифицират децата с разстройство на вниманието като „глупави“,
„изоставащи“ спрямо техните връстници. Това от своя страна поражда негативни чувства и емоции у детето, то е в постоянно очакване „да
се провали“, лесно се отказва от всяко предизвикателство или цел;
• За детето е трудно продължителното стоене на едно място, импулсивността в поведението му пречи да се ангажира в дейности, изискващи по-голяма концентрация и задържане на вниманието достатъчно
дълго за разбиране на подаваната информация.
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Ресурсните учители и външните специалисти са неотменна част от програмите, целящи интегрирането, нормалното протичане на обучението и развитието на деца с ADD/ADHD.
Основната цел на помощта в училище е да се помогне на детето да научава нова информация, да я съхранява (запаметява), но и да умее да я използва и
прилага. Съществуват различни умения и техники, които могат да бъдат усвоени и които ще помогнат на детето да се концентрира по-добре и да има друго
поведение. В това отношение специално създадени когнитивни тренинг програми постигат сериозни успехи, като основната цел на тези програми е повишаване на увереността на детето в собствените си способности; постигнатите
в началото, макар и минимални успехи, повдигат самочувствието му и разчупват изградената твърда негативна себеоценка. Детето става все по-склонно
да участва в различни упражнения и дейности, да чете повече, повишава се и
интересът му към решаването на задачи. Тренингите подготвят постепенно
мозъка, като се придобиват специфични умения, нужни при четене.
За постигането на положителен учебен ефект в класни условия е препоръчително учителят да използва широк кръг от методически похвати спрямо
обучението, за да се почувстват тези деца равноправни участници в образователния процес:
• осигуряване на допълнителни материали за ангажиране на вниманието, съобразно поставената учебна задача;
• възлагане на персонални отговорности за дейности, с които могат да
се справят;
• осигуряване на многообразие от материали за онагледяване и демонстрация на теоретичните постановки – мултимедийни продукти, интелектуални карти;
• използването на напомнящи бележки и съобщения биха помогнали
при разсейване и евентуално пропускане на някоя важна задача;
• изработване на график за структуриране на времето и разпределяне
на задачите, като се задава и времеви период за тяхното завършване;
• изработване съвместно с детето на правила, които то е съгласно да
спазва, които биха подобрили собствената му организация и дисциплина;
• слушането на музика би могло да е от полза при концентрацията за
определено време. При участие в разговор контактът очи в очи помага да се задържи вниманието върху темата, която се обсъжда;
• използването на различни средства за релаксация, като дишане, отпускане, приглушена светлина, тиха музика и др. успокояват напрежението у детето или възрастния с диагноза хиперактивност или дефицит на вниманието;
• тренировките по отношение на четенето са особено важни, тъй като
за децата с ADD това е едно от най-неприятните неща. За да се превърне то в удоволствие е добре да се четат забавни и интересни за
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възрастта на детето материали и текстове, като постепенно се редуват
с полезни и интересни книжки. Целта е четенето да не се практикува
само по задължение, а също и за развличане.
Обект на следващо проучване ще бъдат средствата и методите за успешно приобщаване на децата с обучителни трудности към учебния процес
посредством мултисензорно учене. Мултисензорното обучение предлага възможности за активно стимулиране и наслада за възприятията и ума чрез организиране на такъв тип образователен процес, при който стимули от различно
естество синергийно атакуват психиката на обучаваните, за да се предизвикат
множество реакции, които да подпомогнат многостранно познавателното развитие на личността.

REFERENCES
1. Aylward, G. P. (2002): Learning Disabilities s. In N. Salkind (Ed.), Child
Development (pp. 240 – 243). New York, NY: Macmillan Reference USA.
2. DSM – IV, Diagnostic and statistical, manual of mental disorders.
3. FOURTH EDITION (2000): Published by the American Psychiatric
Association, Washington, DC.
4. Tshvetkova, Silviya. (2006): Aspekti v obuchenieto na detsata sus spetsifichni
narusheniya na ucheneto (Aspects of education for children with specific
learning disabilities). Sofia.
5. http://bg.wikipedia.org
Гл.ас. Калина Иванова Алексиева
k_alexieva@abv.bg
ШУ „Епископ Константин Преславски“

104

ТЕХНОЛОГИЧЕН ИНОВАТИВЕН
МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАФИЧНИ
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ У УЧЕНИЦИТЕ
В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП В
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Керанка Г. Велчева
INNOVATIVE TECHNOLOGY MODEL
FOR FORMATION OF PUPILS’ GRAPHIC SKILLS
IN SECONDARY SCHOOL
Keranka G. Velcheva
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Формирането на графични знания и умения у учениците от V-VІІІ клас в
технологичното обучение, и в този смисъл графическото изобразяване, може
да се разглежда като своеобразен технически език особено в края на XX век,
считан с основание за „технически“. Отчитането на световната тенденция за
развитие, общото и средно образование е длъжно да предвиди формирането
на знания за методите за графично представяне на информация, които да осигурят условия и възможности за ориентиране в социума на обществото.
Реализацията на принципа за културосъобразността на съдържанието
на общото средно образование е невъзможна без запознаване на учениците с
графичната култура. Ако графичната култура е основен компонент на технологичната култура, то целите и задачи на графичното обучение се подчиняват
и извеждат от общата цел и задача на технологичното обучение [2, 3, 7].
Технологичният иновативен модел за формиране на графични знания и
умения у учениците от V-VІІІ клас е структуриран в три модула:
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➢ информационен модул;
➢ изпълнителски модул;
➢ контролен модул.
Фигура 1 представя заложеното в концепцията ни осигуряване на необходима система от знания и умения, без които не можем да очакваме формиране на графични умения, обща структура на технологичния модел и взаимовръзките между отделните модули.
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В съдържателен аспект се дава информация за всеки модул, включен в
модела.
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В съдържателен аспект се дава информация за всеки модул, включен в
модела.
➢ информационният модул съдържа теоретичен материал, подлежащ
на изучаване, структуриран в четири учебно-методически елемента, графичен
софтуер и примерна учебна програма по компютърна графика:
■ елемент №1 и 2 осигуряват учебното съдържание по графични дейности, заложено в учебните програми за V-VІІІ клас и графичните методически материали, осигуряващо общообразователния минимум
за графична подготовка на учениците [7, 8, 9];
■ компютърни презентации на разработените теми предполага повишаване на познавателната активност у учениците, провокиране на
мотивацията им и създаване на устойчив интерес към изучаването на
графичните дейности – актуално остава разглеждането на графичното образование на учениците от позиция на достатъчност за адаптация на завършващите общообразователното училище към условията
за живот и трудова дейност в съвременното общество;
■ последните два елемента на информационния модул са програмният
графичен редактор „Компас“ и предложената примерна учебна програма по компютърна графика за VІІ-VІІІ клас;
➢ изпълнителският модул включва два основни елемента:
■ система от практически графични задачи, диференцирани за различните етапи в обучението и възпитанието на учениците, респективно – за съответния клас (VІ, VІІ и VІІІ клас). Проблемните ситуации, с които се насища учебния процес активизира мисловната
дейност на учениците, тяхното логическо мислене, съобразителност,
внимание и емоционалност и ги насочва към възприемане и осмисляне на продуктивната дейност на човека в нова светлина – решаване
на конкретни конструктивни задачи в бита. За изследване на практическите графични умения на учениците е разработена система
от практически графични задачи и творчески проекти, включени в
изпълнителския модул на предложения технологичен модел за формиране на графични знания и умения у учениците от V-VІІІ клас в
технологичното обучение. Съдържанието на практическите задачи и
творческите проекти е адаптирано към образователните стандарти за
учебно съдържание на прогимназиалния етап на основната степен за
формиране на графични знания и умения у учениците [2, 3, 7].
■ творчески проекти – при прилагането на технологичния модел в
процеса на експерименталното обучение се създава система от такива
ситуации, чрез които да се предложат условия за формиране на графични умения в областта на дизайнерското проектиране.
Общата цел при проектирането и конструирането на творческите проекти е поставянето на учениците в ролята на дизайнери-проектанти на различни изделия, основани на теорията на структурната комбинаторика за при-
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лагане на комбинаторните знания и умения в часовете по графични дейности
в технологичното обучение. Още повече, осъществяват се междупредметни
връзки между геометрията и изобразителното изкуство.
➢ контролен модул съдържа:
■ система от дидактически тестове за графична подготовка;
Дидактическите тестове са конструирани в тестова батерия с въпроси,
свързани със степента на графична подготовка на учениците от V-VІІІ клас.
Технологията за структурирането на тестовете, включени в тестовите батерии
за отделните класове, са от вида: въпроси (задачи) с няколко отговора (с множествен избор), като това условие е спазено за V, VІ и VІІІ клас, за VІІ клас
диагностика се извършва с един тест. Съдържанието им е съобразено с изискванията на учебните програми по „Труд и техника“ за VІ-VІІІ клас, „Домашна
техника и икономика“ за V-VІ клас и „Технологии“ за VІІ-VІІІ клас за формиране на графични знания и умения. Системата от тестове е включена в контролния модул на предложения технологичен модел за формиране на графични знания и умения у учениците от V-VІІІ клас в технологичното обучение.
Образователното ядро на тестовите батерии за отделните класове са
изведените от ДОИ на КОО „Бит и технологии“. Изборът на съдържание на
въпросите включват: формиране на знания за представителите на учебнотехническа документация (техническа рисунка, скица, чертеж); запознаване с
приложението на основните видове линии в различните чертежи; оформяне на
чертожен лист – формат по БДС; мащаб и формат на чертожен лист; сечение,
разрез, секуща равнина, щриховка; изобразяване на секуща равнина в чертежа;
правилата за изобразяване на сечения и разрези на елементи на чертежи; формиране на представи за видовете проектиране; формиране на знания за правоъгълното проектиране като основен метод и теоретична база за изобразяване
на пространствени форми в проекции; формиране на умения за аксонометрични изображения във фронтална диметрия и изометрия; чертожен шрифт; мащаби; изработване на чертежи на съединения – разглобяеми и неразглобяеми с
прилагане на сечения и разрези; изработване на работен чертеж – скициране и
начертаване на прост детайл, съгласно изискванията на БДС;
■ кръстословица с интегрален понятиен характер;
■ анкета за проучване на професионалното ориентиране на учениците
от VІІІ клас.
В организацията на адаптирането и прилагането на технологичния иновативен модел за формиране на графични знания подход в процеса на технологичното обучение и възпитание на учениците за периода V-VІІІ клас отчитаме следните условно фиксирани нива:
І ниво – осигуряване на необходима система от знания и умения за анализ на конструкция на различни обекти в бита и домашната работилница;
Задачи:
• натрупване на знания за изобразяване на обект в изгледи;
• формиране на умения за използване на различните видове линии, мащаб и геометрични построения;
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• мотивиране и оценяване при изработване на идейна скица и несложен чертеж.
ІІ ниво – пренос на умения за анализ на несложни конструкции, като
елемент от жилищна инсталация
Задачи:
• знания за изобразяване на вътрешни повърхнини и умения за разчитане на графични изображения с разрези и сечения;
• умения за представяне на идеи в различни форми (писмена, таблична,
графична).
ІІІ ниво – знания и умения за анализ на конструктивни и технологични решения и словесното им описание като се използва правилна техническа терминология;
Задачи:
• формиране на знания за необходимостта от стандарти и използване
на правилната терминология в областта на техниката и технологиите;
• формиране на умения за графично представяне на конструктивни решения в продуктивна дейност с практико-приложен характер;
• формиране на умения за проектиране и умения за разчитане и изготвяне на конструктивна и технологична документация на несложни
обекти с цел постигане на оригинални и целесъобразни в екологичен
аспект решения.
Между тези три нива не може да се търси строго разграничение. Те взаимно се преплитат, но всяко следващо логически следва и се обуславя от резултатите на предходното ниво.
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Демокрацията като начин на живот възниква в древна Гърция. За неин
еталон се приема Атина, в която, в продължение на два века, демокрацията се
развива, но само, и изключително, за пълноправните граждани на този град.
Разцвет тя достига в края на V в. пр. н. е. по времето на Перикъл. Характеризира
се със съвпадение на гражданските общини и структури с държавната власт,
отсъствие на бюрократично отчуждаване на народа от системата за управление, сравнително не голямо количество компактно живеещи пълноправни
граждани, които имат правова възможност пряко и непосредствено да участват в демократичните процедури, което позволява да се реализират основните
идеали и принципи на демокрацията [9]. В своята реч, произнесена в 430 г.
пр. н. е., на церемонията по погребението на воините, загинали в първата
година на Пелопонеските войни, Перикъл определя основните принципи на
Атинската демокрация [10:105-108]: 1. Равноправие на всички граждани, разбирано като еднакви права в частните и държавните отношения; 2. Свобода –
в основата на която лежи отсъствието на взаимни подозрения, възможността да се следват личните интереси, търпимост в частните взаимоотношения,
спазване на законите и неписаните традиции, въз основа на уважението към
тях; 3. Държавна грижа за организация на пълноценен отдих на гражданите;
4. Достъпност на чуждестранните стоки; 5. Отвореност към чужденците – те
могат да посещават държавата, да се запознават с нея, да разглеждат всичко; 6.
Опора върху личностните качества на свободния човек; 7. Развитие на склон-
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ността към красивото, занимание с наука, ограничаване на разточителството
и развитие на собствения дух; 8. Признаване на ценността на богатството като
ресурс за достигане на различни полезни цели; 9. Признаване на необходимостта да се избавим от бедността чрез труд; 10. Въвличане на гражданите в
обществена дейност; 11. Откритост и конкурентност при вземане на държавни решения; 12. Способност и навик, основно да обмисляме собствените си
планове и разумно да рискуваме; 13. Да се ръководим във взаимоотношенията
си с другите хора не от корист, а от свободното влечение; 14. Способност за
самореализация и самостоятелни действия.
Съвременното разбиране за демокрацията всъщност много кореспондира с възгледите на Перикъл, представени от Тукидид. Болшинството съвременни автори са убедени, че демокрацията е едно от най-съвършените изобретения на човечеството и е безусловна ценност на нашето време. В същото време това е един удивителен феномен, превръщан едва ли не в обект на
религиозно поклонение, цел, която се оправдава с неочаквани, а понякога и
неоправдани средства, някакъв вид отличителен знак, отсъствието на който
се приема като основание за изключване от кръга на избраните. Разбирането
сега е, че приемайки ценностите на демокрацията обществото доказа, преди
всичко само на себе си, собствената си състоятелност [5:ХХІІІ].
Има много определения за демокрация. Можем да посочим като най-обширно това, което е дадено в интернет-енциклопедията „Уикипедия“: форма
на управление, при която държавната власт произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), референдуми (пряка демокрация) или избрани
представители (представителна демокрация).
Под народ в горната дефиниция се имат предвид по-скоро „гражданите“
(защото гражданство в древна Гърция например притежава само част от народа). Така дефиницията на демокрация допуска различни интерпретации както
по отношение на смисъла на понятието „народовластие“, така и по отношение на неговото практическо приложение – както ясно се вижда от огромното
многообразие на политически системи, които изявяват претенцията да бъдат
демократични.
Съществуват различни дефиниции за конкретното съдържание на демокрацията, но още от Античността се смята, че равенството и свободата
са нейни съществени характеристики. Проява на тези принципи са равенството на всички граждани пред закона и равният достъп до властта. Така
при представителната демокрация всички гласове имат еднаква тежест, не се
ограничава възможността на гражданите да станат представители, а свободата на гражданите се осигурява чрез законово утвърдени права и свободи.
Българската Конституция в своя член 65 ограничава правото на българските
граждани, притежаващи и второ гражданство, да бъдат народни представители. Демократичните системи обикновено съдържат вътрешни механизми като
разделението на властите, които предотвратяват неравномерното разпределение на властта и потенциалното нарушаване на демократичните принципи от
отделни институции.

112

Красимир М. Марков

Връзката на демокрацията с образованието, и по-точно идеята за демократизация на образованието, е отдавна обсъждан проблем. В крайна сметка,
болшинството автори [8:47-48] обръщат внимание на факта, че колкото повисоко е образователното ниво на населението, толкова по-голяма е вероятността от демокрация, което води до идеята, че от една страна образователното ниво на населението трябва да се повишава, а от друга, то трябва да се
разглежда като необходимо условие за демократизацията на обществото.
През 1940 г. в САЩ комисията по образователна политика формулира следните принципи на демократичното образование [7:35]: 1. Цел
на демократичното образование се явява достойният живот на хората; 2.
Демократичното образование осигурява равни образователни възможности
за всеки индивид, независимо от националност, пол, социално и икономическо положение; 3. Демократичното образование се базира на основните граждански свободи и разяснява техния смисъл на обучаемите; 4. Демократичното
образование е насочено към поддържане на такива икономически, политически и социални условия, които са необходими за свободното съществуване
на хората; 5. Демократичното образование гарантира на всички членове на
обществото право да участват в определянето на образователната политика;
6. Демократичното образование използва демократични методи в клас, в управлението и в организацията на свободните дейности на учениците.
Това кореспондира изцяло с възгледите на американския педагог Уилям
Килпатрик, който отбелязва, че „демокрацията по същество е живот, етичен
живот“ [6:4-5].
През юни 2003 г. в Ню Йорк на конференция на Обществото за демокрация е приет глобален Стратегически план за развитие на демократичното
образование, в който се дава следната характеристика на демократичното образование [11]:
➢ Какво се разбира под демократично образование – всички демократични общества и особено новопоявилите се демокрации ще се
развиват и процъфтяват само чрез информирано и активно гражданско общество. Демократичното образование е ключ към достигане на
тази цел. То е необходимо, за да осигури на хората надеждна възможност за получаване на знания и навици, отработване на отношения и
демократически ценности, които трябва да дадат способност на хората да действат като граждани и да развиват способности за ефективно
и отговорно участие в това общество. Демократичното образование
трябва също така да развива уважение към правата на човека и културното многообразие. Демократичното образование е съществен
момент за защита, поддържане и развитие на демократичните постижения на обществата, които се намират в период на трансформация,
а също така да оживи привързаността към демократичните ценности
в развитието на демокрацията.
➢ Принципи на ефективното демократично образование – ефективното демократично образование включва в себе си:
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• основни разбирания и оценки за това как работи демокрацията и
нейните институции и как тази дейност се отличава от функционирането на недемократичните правителства;
• разбиране на концепциите за „върховенство на правото“ и „правата на човека“ както те са отразени в международните договори,
конституциите и други документи;
• развиване на обществената активност и чувството за споделена отговорност на всички граждани, особено на младежта;
• разширяване на навиците за участие, които дават възможност на
учащите се ефективно да участват и адекватно да реагират на проблемите на своето общество;
• широко използване на интерактивни и практически ориентирани
методи на обучение, а също така и подход, който поставя обучавания в центъра на образователния процес;
• практикуване на културата на демокрацията и мира по време на
самите учебни занятия, в живота на училището като цяло, а също
така при взаимодействието на училищното общество с обществото
като цяло.
Основни изводи:
✓ Образованието е ключ за оцеляването и разпространението на демокрацията. Демокрацията изисква не само обществени институции, но
също така и активни граждани, които имат знания, умения и ценности на демократичния живот, без които демократичната култура няма
да бъде процъфтяваща;
✓ Демократичното образование трябва да бъде чувствително към въпросите на културата, традициите и джендърните различия;
✓ Демократичното образование е съществен момент за защитата, поддръжката, обединението и развитието на демократичните постижения
във всички страни и особено в общества в период на трасформация;
✓ Демократичното образование трябва да бъде неотменна част от образованието на всеки гражданин във всички страни и трябва да се
разглежда като толкова важно като четенето, писането, естествените
науки и математиката.
За условията на България става ясно, че не отговарят напълно на предложените по-горе разбирания и изисквания. Независимо, че в периода на прехода бяха извършени и продължават да се извършват много реформи в образователната система, трудно можем да кажем, че тя е адекватна на изискванията на демократичното общество. По наше мнение най-малко съществуват
следните проблемни въпроси:
• Доколко подготвяме децата за изпълнение функциите на граждани на
демократичното общество;
• Доколко подготвяме децата за участие в един демократично организиран обществен живот;
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• Доколко осигуряваме равни възможности за получаване на образование от всички деца;
• Доколко подготвяме децата за живот в многонационално и поликултурно общество;
• Доколко осигуряваме активна роля на училището в демократичното
образование на самото общество;
• Доколко осигуряваме демократично управление на системата на образование, като цяло, и на отделните ѝ институции;
Тези въпроси опират до два главни проблема: от една страна – подготовка на учениците за живот в демократични условия (обучение на демокрация),
и второ – функциониране и развитие на системата на образованието и всички
нейни институции като демократично организиран елемент.
За решаването на тези проблеми биха могли да се предприемат определени мерки, насочени към:
• превръщане на училището в открит навънка социален институт (диалог с политическите, социалните и културните групи в обществото);
• превръщане на училището в открит навътре социален институт (откритост на вътрешните структури за комуникация, наличие на достатъчно информация, критичен самоанализ и вътрешноучилищна
демокрация);
• създаване в училището на политика, разбирана като диалог и съгласуване на интересите на различните групи участници в училищния
живот, включително и родителите;
• създаване в училище на определени правила, разбирани като система
от формални и неформални правни норми и традиции, съответстващи на целите на демократичното общество;
• въвеждане на откритото обсъждане като принцип на живота на училищния колектив;
• изучаване, поддържане и обсъждане на общественото мнение в училище.
Тези и подобни на тях мерки по подходящ начин би следвало да залегнат
в новите нормативни документи, регламентиращи качеството на висшето и
средното образование в България, включително и в законовата им уредба.
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ВЪВЕДЕНИЕ
През VІІ век пр.н.е. тракийските земи привличат вниманието на гръцката аристокрация. Във възникналите колонии по крайбрежието на Черно море
гръцката култура, а оттам и физическата, навлизат в бита на траките. Военнофизическата подготовка на знатните тракийци включвала конни състезания,
борба, стрелба с лък, бой с меч и надбягвания с колесници. Физическата култура на съществуващата военно-родова аристокрация е в тесни връзки и влияние на страните от Близкия изток и Древна Гърция. Постепенно военната и
битова дейност у траките се превръща в спортна дейност за военно-физическа
подготовка и забавления.
Физическата култура на славяните се свързва с военната подготовка –
умения да се воюва с мечове, щитове и копия. Славяните и техните вождове
владеят до съвършенство лова, риболова, плуването, ездата, стрелбата с лък.
Прабългарите идват от земите между Каспийско, Черно и Азовско
море под ръководството на Исперих (Аспарух) и се заселват отначало около р. Дунав. През втората половина на VІІ век една група от тях, обединени
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от Кубрат, създават обширен по територия военно-племенен съюз, наречен
Велика България. Занимавали се със земеделие, лов, риболов, грънчарство,
железарство, строителство.
Като историческа заслуга на българската феодална класа, историците
определят превръщането на племенно-родовата уредба в стройна държава и
създаването на централизирана организация със силна монархическа власт.
Това дава отражение върху развитието на материалната, духовната, а така
също и на физическата култура. Традиционните за траките форми на физическо възпитание стават достояние на славяните и прабългарите.
В началния период от развитието на държавата военно-физическата
подготовка се свързва със защита на границите ѝ. Конната езда, хвърлянето
на ласо и копие, стрелбата с лък и фехтовката са част от подготовката на независимото население.
Сведения за занимания с физически упражнения се срещат и в народното творчество, в което се възпяват надпрепусквания с коне, надскачвания,
надхвърляния. Въпреки това, в този период от утвърждаването на Първата
българска държава липсват специални заведения и материално-техническа
база, които да развиват физическата култура в нейния класически или съвре
менен стил (по Р. Алексиев, 2005, с. 62-66) [1].
През периода ХV – ХVІІІ век физическата култура е ограничена. Само
част от българското население, изпълняващо специални задачи, има възможност да се занимава с физически упражнения.
ОСНОВНА ЧАСТ
Българското Възраждане обхваща периода от началото на ХVІІІ век до
освобождението на България през 1878 г. През този период първите наши видни възрожденци са радетели на идеята за създаване на национална физическа култура. По това време физическото възпитание официално се включва
като компонент на развиващата се образователна система.
Д-р Петър Берон (1797–1871) пръв преодолява отрицателното отношение на килийните училища към физическото възпитание. В учебника „Рибен
буквар“ от 1824 г. критикува образованието и включва игрите в програмата на
училищата. Привърженик е на схващането, че физическият живот на човека
се състои от растеж и голямо значение за него има гимнастиката (физическото
възпитание) (по Н. Петрова, 1985, с. 59) [8].
Неофит Бозвели (1785–1848) популяризира идеите на Ренесанса и физическата култура в България. Физическото възпитание предхожда всички други.
Децата трябва да се обучават от своите родители да ходят, бягат, скачат и играят.
Сава Доброплодни (1820–1894) е носител на идеята за възраждането на
българската физическа култура. В българския периодичен печат публично обсъжда въпроси за физическото възпитание на жената. Под влияние на физическата култура от антична Гърция и Рим прокарва принципите за единство
между физическото и духовното развитие и възпитание на човека.
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Идеите на българските възрожденци навлизат в килийните училища.
Обновяването на тези училища преминава бавно през три етапа.
През първия се разрешава на децата да играят своите детски игри без да
имат специален час в училище. Защитник на тази идея е даскал Тони от гр. Русе.
През втория етап се определя специален час или ден за гимнастика. В
новооткритите български училища заниманията с гимнастика са задължителни за всички ученици. Предметът гимнастика започва да се преподава през
1846 г. в Копривщица от Найден Геров, през 1848 г. в Лом от Кръстю Пишурка,
през 1849 г. в Кюстендил от Николай Тонджаров, през 1857 г. в Шумен от Сава
Доброплодни, в Тулча от Стефан Изворски през 1859 г. и други.
Гимнастиката като учебен предмет прониква както в откритите мъжки
училища (Копривщица, Пловдив, Пазарджик, Калофер), така и в девическите
училища. В класното училище в Шумен учителят Кирил Калман Ронже въвежда гимнастическите уреди, като го превръща в „гимнастическо учреждение“.
През втория етап в българските училища се поставя началото на теоретични
знания по физическо възпитание и хигиена.
През третия етап в развитието на училищното физическо възпитание
се правят несполучливи опити за въвеждане на единна учебна програма (по Р.
Алексиев, 2005, с. 68-69) [1].
Въпреки тежкото турско робство физическото възпитание заема своето място в образователната система. Гимнастиката става неразделна част от
общото културно-просветно възпитание на българския народ и националноосвободителното му движение.
През временното руско управление излизат през 1878 г. Временни правила за училищата, в които се предвижда преподаване на предмета гимнастика, застъпен 4 часа седмично. По указания на проф. М. Дринов се разработва
„Временен устав за народните училища“, регламентиращ структурата и програмите на училищата. Според „Устава“ училищата се разделят на три категории: Първоначални, Средни или двукласни и Главни или четирикласни.
В Княжество България и Източна Румелия до Съединението през 1885 г.
преподаването на гимнастиката в училищата се разширява до 5 часа седмично
съответно за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас. Излизат от 1883 г. първите български
ръководства по физическо възпитание. Книгата на Т. Йончев „Гимнастика –
ръководство за учителя“ се води като първата българска книга по физическа
култура у нас.
Въпросите за физическото възпитание на децата се поставят за разглеждане в книгата на д-р Иван Драгомир „Учение за физическото възпитание на
децата“ (1885) (по Л. Петров, К. Калчев, 2002)[7].
В този период се появяват и много преводни книги, разглеждащи въпросите на училищното физическо възпитание. Такива са: „Гимнастика за
първоначалните училища“ с автор К. Лидберг, „Домашна гимнастика“ на Т.
Хартелиус, „Педагогика“ на хърватския автор Ст. Басаричек с материали за
физическото възпитание.
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Според излезлият Закон за народното просвещение от 1891 г. за всички
училища предметът гимнастика е застъпен в 2 часа седмично и за двата пола
учащите се. В него намират място такива наредби като: задължително и безплатно образование на децата от 6 до 12-годишна възраст, утвърждаване на
гимнастиката като учебен предмет, завишаване на изискванията към ценза на
учителите.
Министерството на просвещението полага грижи за осигуряване на висококвалифицирани преподаватели. Редом със завършилите българи в Австрия,
Швейцария, Чехия, Италия, Русия като Тодор Йончев, Калин Маринов, Пенка
Йонович–Преславска, са извикани за учители в българските педагогически
училища и гимназии 12 чужденци – специалисти по гимнастика. Започват работа в различни градове – Варна, Кюстендил, Лом, София, Търново, Габрово,
Казанлък и поставят основите на българското физическо възпитание.
В историята на българското физическо възпитание изключителна роля
и заслуги имат швейцарските учители Шарл Шампо, Луи Айер, Жак Фердел,
Алоиз Бюнтер, Шарл Дювенал, Август Бекер, Жорж дьо Реджибюс, Виктор
Роберти, Даниел Бланшау и др. Редом с тях свое място за развитието на физическото възпитание в България имат и представители на други страни. Чешките
учители Вацлав Емлер и Бохуслав Грегора; германецът Карл Шранц; унгарецът
Кирил Калман Ронже; румънките Теодора Анзел и Маргарита Шпех; представителите на Белгия Луиза Дьор, Вилхемина Серве и Хенриета Вербрюк (по Р.
Бърдарева, 2001, с. 8-15) [3].
През управлението на БЗНС (1920–1923 г.) задължителното образование в България става от 4 на 7 години. Законът за народното просвещение от
1921 г. предвижда за първи път у нас длъжността „главен инспектор по физическо възпитание“ към Министерството на народното просвещение (МНП).
Създава се през 1925 г. първата служба по физическо възпитание към МНП.
Учебният предмет от Гимнастика е преименуван във Физическо възпитание
като по-широко и съвременно понятие. Държавата в лицето на „службата по
физическо възпитание“ поема изцяло изработването на програмите по физическо възпитание и провеждането на курсове за подготовка на учителите.
Такива изпраща на подготовка в Германия и Унгария, а през 1928 г. организира
първия у нас курс за подготовка на учители (по Р. Алексиев, 2005, с. 78) [1].
Според Първия закон за физическото възпитание на българската младеж от 1931 г. физическото възпитание е задължителен предмет за младежите
и девойките до 21-годишна възраст, а всички спортни организации се обединяват под ръководството на един върховен съюз.
Откриването със закон от 1941 г. на Висше училище за телесно възпитание (ВУТВ) позволява да се решат окончателно кадровите проблеми за преподаватели по физическо възпитание (по Н. Петрова, 1985, с. 163) [8].
След края на Втората световна война България посреща с противоречие
наследството в областта на физическата култура и спорта.
На 22.01.1946
год. се публикува Закон за физическата култура и спорта в Народна Република
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България. С него се отменя законът от 1931 год. През 1948 г. с Министерско
постановление се въвежда физкултурния комплекс „Готов за труд и отбрана“ (ГТО). По същество той представлява задължителна основа на учебните програми по физическа култура в учебните заведения, войската, милицията, обществените организации и др. По-късно комплексът се преименува
в Национален физкултурен комплекс (НФК) „Родина“ (вж. Петрова, 1985, с.
222-230) [8], а в периода след 1970 година се работи активно за усъвършенстване на учебните програми по физическо възпитание. За този период от време особено значение има „Модел за физическо възпитание, спорт и туристическа дейност на учащите се“, разработен през 1971 г. от авторски колектив с
ръководител Ив. Попов. Това е първи съществен опит за усъвършенстване и
адаптиране на учебните програми и съдържание към настъпващите социални
промени (вж. Якимов, 2001, с. 108) [10].
След 1989 год. България навлезе в нов етап на социално-икономическо
и политическо развитие. Той се характеризира с промени, преобразования и
опити за усъвършенстване на обществено-политическия живот. Промените
засягат и образователната ни система
Непосредствено след 1989 г. се появиха редица отнасящи се до образованието анализи и концепции. Сред тях основно се откроява „Бялата книга на
българското образование“. Документът изтъква, че само бързата и всеобхватна реформа в средното образование може да го доближи до световните стандарти. (МОН, 1992, с. 5) [5].
Реформите в сферата на образованието са съобразени със сложните процеси на интеграция на Република България с Европейския съюз. Непрекъснато
се подчертава, че бъдещето на нашето училище е немислимо без широко изучаване на опита, традициите и тенденциите на страните членки на ЕС, без,
разбира се, това да води до сляпо копиране на чуждия опит.
В този контекст Б. Пенева анализира образователните системи в европейските страни. Тя разкрива, че акцентът там е поставен не върху двигателното обучение и физическото натоварване на учениците, а върху провокиране
на приятни настроения и емоции. Доминантата на учебния процес е доставянето на удоволствия и приятни усещания. С това според нея се цели да се
запази психо-физическото равновесие на учениците при съвременните условия на живот. Препоръчва се половината от учебното програмно съдържание да осигури движения за разкриване на детския сензитивен и перцептивен
капацитет, а останалата половина за тонизираща дейност, лично удоволствие
и развлечение. Тази тенденция за изместване на целта, която преследва физическото възпитание, се наблюдава в световен мащаб още в края на 80-те години и е характерна за високо-развитите индустриални, предимно европейски,
страни (вж. Пенева, 1996, с. 3-7) [6].
В световен мащаб се наблюдава и друга тенденция при определяне на
целта на физическото възпитание. Първите представящи я публикации са от
80-те години на Z. Almond (1983), J.Whitend и K. Fox (1983), (цитирани от Б.
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Пенева, 1996, с. 8) [6]. В тях се извежда на преден план здравният ефект от заниманията с физически упражнения и спорт. В този аспект физическото възпитание се явява основен елемент от националните здравни програми, чиито
главни насоки са свързани с изграждане на здравна култура у подрастващите. По този повод през 1987 год. Американската академия по педиатрия заема
следното становище за училищното физическо възпитание: „Времето, отделяно за обучение в двигателни умения и спорт, да се намали и да се подкрепят
тези училищни програми, които осигуряват придобиването на трайни навици
със здравно насочени упражнения и добро самочувствие“ (пак там, с. 12) [6].
На 4-ти април 1996 год. Министерският съвет прие „Концепция за физическото възпитание и спорта в република България“. В нея са изложени
принципните подходи и теоретико-методическите постановки, определящи
главната цел и основните задачи на националната система за физическо възпитание и спорт.
На основание на Закона за физическото възпитание и спорта и правилника за неговото приложение МОН издава Наредба №2. Тя се отнася до
културно-образователната област „Физическа култура и спорт“ и за учебния
предмет „Физическо възпитание и спорт“. Според цитираната наредба учебното съдържание на общообразователната подготовка включва постижимите
знания, умения и отношения, които се измерват или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и културно-образователните области.
Изискванията за учебното съдържание включват общи и ключови групи умения в зависимост от спецификата на учебните предмети.
Културно-образователната област „Физическа култура и спорт“ и съответно учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“ според наредбата се
явяват неразделна част от системата на общообразователната подготовка във
всички етапи и степени на СОУ. Осигурените чрез нея знания, умения и отношения формират физическата и спортната култура на учениците, развиват и
поддържат физическата им дееспособност, подготвят ги за активен и здравословен начин на живот.
Европейските тенденции и нормативни изисквания показват, че постановката и трактовката на целите и задачите на физическото възпитание
са по-широки. Тяхното постигане е трудно по ред обективни и субективни
причини: квалификация на учителите, недостатъчна и не винаги съобразна
материална база, недостатъчна координираност и последователност на действията. Водещи автори като Dg. Betel и Lesh посочват, че спортът все повече
измества така наречената „училищна гимнастика“. В някои страни (Белгия,
Германия, Люксембург, Франция) учителят по физическо възпитание е длъжен строго да се придържа към съществуващите програми и указания. В други (Великобритания, Швеция, Норвегия, Финландия) се допуска по-голяма
свобода при избора не само на методите, но и на съдържанието на спортните занятия. Изборът на учебното съдържание се приема само в най-общ вид.
Изграждането на обща двигателна култура се извършва чрез разнообразни
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двигателни действия. Тяхното използване в цялото им разнообразие цели
многостранно координационно и кондиционно развитие, обучение в двигателни действия и изграждане на способности за участие в състезания (вж.
Марекова, 2001, с. 7-11) [4].
Промяната на социално-икономическите условия и категоричността на
ориентацията ни към ценностите на Европейската общност наложи от само
себе си и промяна в българската образователна система.
В САЩ в края на миналия век се наблюдава ясно подчертана тенденция
към приоритетно насочени усилия за укрепване на здравето и физическото
развитие на американските ученици чрез системни, а ако е възможно, и ежедневни занимания с физически упражнения под ръководството на квалифицирани преподаватели. Все по-осезателно учебните програми се ориентират
предимно към упражнения, които да способстват развитието и усъвършенстването на кардио-респираторните системи на организма (вж. Полунин, 1991,
с. 71-80) [9].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На седмата конференция на министрите, отговарящи за спорта в Европа,
е прието, че днес спортът е важна социална и културна дейност, основаваща се
на свободния избор. Тя е дейност, която поощрява контактите между европейските страни и граждани и играе основна роля в осъществяването на целта на
Съвета на Европа за укрепване на връзките между народите и развиване на европейската култура. В приетата нова европейска харта на спорта на VІІ-мата
европейска конференция се посочват подходящите мерки, които ще бъдат взети
за развитие на физическата дееспособност, за придобиване на основни спортни
умения и поощряване на спортните занимания на младите хора. Те се свеждат
до следното: достъпност до спортните съоръжения на всички ученици, осигуряване на квалифицирани преподаватели, приемственост на подготовката, осъществяване на връзки между училищата и спортните клубове, координираност
с общините, възпитаване на спортна етика (по С. Базелков, 2006, с. 15-16) [2].
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Образованието и иновациите са сред водещите инициативи в десетгодишната стратегия за растеж на ЕС. Сред акцентите е „Младежта в движение“ – широкообхватен пакет от политически инициативи за образование и
заетост за младите хора в Европа.
Днес не можем да си представим съвременния свят без образование и
иновации. Между тези две понятия съществуват двупосочни корелации и се
вписват в концепцията за интелигентния растеж.
Безспорно се приема, че образованието гради в голяма степен бъдещето
на европейските държави. В науката има многобройни определения за същността му, обяснена като „социален институт, който подготвя включването на
индивида в различни сфери на дейност на обществото, приобщаване към културата на това общество“ [1].
Понятието иновация също е обект на интерес от различни научни направления. Едно от популярните определения е, че представлява „нов или
доказано значим продукт (предмет или услуга) или процес, нов маркетингов
метод или нов организационен метод, бизнес-практика, организация на работното място или външни отношения“ [5].
Според изследователите „иновацията може да бъде продукт, процес,
позиция или парадигма. Иновацията е целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез която се решават организационни и съдържателни проблеми в различни области на човешката практика“ [5].
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Образованието и иновациите са две от водещите инициативи на стратегия „Европа 2020“. „Европа 2020“ е десетгодишната стратегия за растеж на ЕС.
Нейната цел не се ограничава с преодоляването на кризата, която продължава
да засяга икономиките на държавите от Общността. Целта на стратегията е да
се отстранят недостатъците на нашия модел на растеж и да се създадат условия
за различен тип растеж – по-интелигентен, по-устойчив и по-приобщаващ [2].
В стратегията са определени пет основни цели, които ЕС трябва да постигне преди края на десетилетието. Те са в няколко основни направления –
на заетостта; образованието; научните изследвания и иновациите; социалното
приобщаване и намаляването на бедността и климата, енергетиката“ [2].
„Образованието и обучението ще играят основополагаща роля за постигане на целите на „Европа 2020“, като дават на гражданите уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейското общество“. Това е един от акцентите от приетите на 14.02.2011 г. „Заключения за
ролята на образованието и обучението за изпълнение на Стратегията „Европа
2020“, приети от Съвета по образование, младеж, култура и спорт [3].
В европейския документ е записано, че „Съветът отчита спешната нужда да се инвестира ефикасно във висококачествено, модернизирано и реформирано обучение, което ще помогне за преодоляване в краткосрочен план на
последиците от кризата и ще положи основите на благополучието за Европа в
дългосрочен план“ [3].
В Заключенията се посочва, че „Съветът на министрите по образование
приканва държавите-членки да приемат национални програми за реформи,
които да допринесат за постигане на целите на Стратегия „Европа 2020“.
Това е важно, защото така държавите ще засилят хоризонталното сътрудничество и обмена на добри практики помежду си. Друг положителен
ефект е подпомагане на „сътрудничеството между институциите за висше образование, изследователските институти и предприятията с оглед укрепване
на триъгълника на знанието като основа на по-иновативна и творческа икономика“ [3].
В Стратегията „Европа 2020“ образованието и иновациите са посочени като „двигатели“ на интелигентния растеж. В основополагащия документ
понятието „интелигентен растеж“ включва следните три важни обществени
сфери и дейности:
На първо място е „образованието, което предполага насърчаване на
хората да се учат и усъвършенстват уменията си.
На следващо място са изследванията/иновациите, разбирани като
създаване на нови продукти/услуги, генериращи растеж и работни места и помагащи за решаване на социалните проблеми.
Като неделима част от предходните две, на трето място е поставено
цифровото общество (използване на информационните и комуникационните технологии) [2].
В „Стратегия 2020“ ясно са посочени основните цели на интелигентния
растеж:
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– общото равнище на публичните и частните инвестиции да достигне
3% от БВП на ЕС, както и по-добри условия за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации;
– 75% заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до
2020 г. – чрез намиране на работа на повече жени, легални мигранти,
млади, възрастни и нискоквалифицирани хора;
– по-добра успеваемост в училище, и по-конкретно, намаляване на
процента на преждевременно напусналите училище до под 10%; –
поне 40% от 30-34-годишните да са завършили висше образование
(или еквивалентно такова)“ [2].
„Поставените от „Европа 2020“ цели – заетост за 75 на сто от населението на възраст 20-64 години се основават на демографската структура на
населението на ЕС и данните за заетостта му.
Постигането на икономика с високи нива на заетост е възможно чрез
изпълнение на т.н. взаимозависими цели: по-доброто образование и квалификация подобряват предпоставките за реализация на пазара на труда, а повисоките нива на заетост помагат за намаляване на бедността.
Водеща инициатива на „Европа 2020“ за стимулиране на напредъка и
модернизиране на работните места е: „Програмата за нови умения и работни
места“. Отговорностите за изпълнението на програмата се разпределят между органите на ЕС и държавите-членки. Всяка отделно взета страна трябва да
трансформира общоевропейските цели в национални цели, да определи и начините за постигането им. Националните цели трябва да отразят моментната
ситуация на всяка държава и амбициите за постигане на общоевропейските
цели в съответните срокове“ [4].
Една от водещите инициативи в стратегия „Европа 2020“ е инициативата „Възможности за младежта“. Тя представлява набор от планирани за 2012 и
2013 г. мерки за намаляване на младежката безработица. Същевременно е част
от инициативата за образование и заетост „Младежта в движение“. Целта ѝ е
да подкрепя безработни млади хора. Мерките са насочени към подкрепа на
следните уязвими групи от европейското общество:
– на хора, напуснали училище, без да са завършили средно образование. Те са подкрепяни да се върнат в училище или да се запишат в
курс за придобиване на умения, за които има търсене;
– на завършили висше образование, които се нуждаят от помощ, за
да започнат работа за пръв път [2].
В инициативата са заложени следните методи и действия за насърчаване на младежката заетост чрез:
– засилено използване на Европейския социален фонд (ЕСФ);
– новаторски подходи;
– улесняване на младите хора да намират работа в друга страна от ЕС;
– по-силно партньорство между политически органи, предприятия и
профсъюзи на равнище ЕС и на национално, регионално и местно
равнище;
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– политически насоки и помощ от Европейската комисия;
– засилено използване на ЕСФ от националните правителства за оползотворяване на 30 млрд. евро, които все още не са отпуснати за проекти за периода 2007-2013 г.;
– 1,3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за създаване на схеми за професионално обучение. Страните от ЕС бяха
помолени да участват в десетпроцентното увеличение на финансирането. Така се очаква да бъдат създадени 370 000 нови места за чираци
до края на 2013 г.;
– 3 млн. евро във вид на техническа помощ по линия на ЕСФ за млади и
социални предприемачи;
– гаранции за младежта – подготвително действие на стойност 4 млн.
евро за подпомагане на страните от ЕС да осигурят на младите хора
работа, по-нататъшно образование или обучение/преквалификация
в рамките на 4 месеца от напускането на училище;
– европейска рамка за качество на стажовете;
– „Твоята първа работа с Eures“ – подготвително действие за подпомагане на 5000 млади хора да намерят работа в друга страна от ЕС в периода 2012-2013 г.;
– Еразъм и Леонардо да Винчи – чрез програмите бяха осигурени
130000 стажове в предприятия през 2012 г. в други страни от ЕС за
студенти и учащи в професионални училища;
– Еразъм за предприемачи – предоставяне на 600 места за млади предприемачи в малки предприятия в други страни от ЕС;
– Европейска доброволческа служба – осигуряване на 10000 възможности за доброволчество в целия ЕС [2].
Образованието на младите и подкрепата им за намиране на работа става
в свят, в който иновациите са неотменна част от съвременната реалност.
Динамичното развитие на модерните технологии са включени във визията на „Европа 2020“ за засилване на интелигентния растеж.
В стратегията е заложено, че тази цел може да се осъществи чрез три
водещи инициативи.
Първата е реализиране на Програма в областта на цифровите технологии за Европа. Тя предвижда създаване на единен цифров пазар на базата на
бърз/свръхбърз интернет и взаимосъвместими приложения:
– до 2013 г.: достъп до широколентов интернет за всички;
– до 2020 г.: достъп за всички до много по-бърз интернет (30 мегабита в
секунда или повече);
– до 2020 г.: 50% или повече европейски домакинства с интернет връзки
над 100 мегабита в секунда [2].
Втората инициатива е „Съюз за иновации“, която предвижда следните
дейности :
– пренасочване на политиката за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации към основните предизвикателства
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пред обществото. Сред тях са климатичните промени, ефективното
използване на енергията и ресурсите, здравето и демографските промени;
– укрепване на всички връзки в иновационната верига – от етапа, в
който няма видими приложения за научните резултати, до тяхната
комерсиализация [2].
Третата инициатива за засилване на интелигентния растеж е „Младежта
в движение“, която е насочена в следните насоки:
• помощ за студенти и стажанти при учене в чужбина;
• по-добра подготовка на младите хора за пазара на труда;
• подобряване на резултатите и привлекателността извън Съюза на
университетите в Европа;
• подобряване на всички степени на образование и обучение (академични постижения, равни възможности) [2].
Стратегията „Европа 2020“ откроява като основни приоритети образованието и иновациите. Инвестирането в качествено образование и изграждането на достатъчно квалифицирани човешки ресурси чрез разширяване на
възможностите за учене през целия живот са ключови фактори за осигуряване
на интелигентен, устойчив и социално-приобщаващ растеж [2].
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„ЗАЕДНО С ДЕЦАТА В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА“
(РОДИТЕЛИТЕ В ПОМОЩ НА АТЕЛИЕТАТА
ПО ИЗКУСТВО)
Люба А. Златкова
IN WONDERLAND WITH CHILDREN
(PARENTS HELPING ART WORKSHOPS)
Liuba A. Zlatkova
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. TOGETHER is a new
project, which aims to attract the attention of adults – parents, grandparents, older siblings,
etc. The proposal is to let them help us with making toys, playing games, to be together with
their children in other situations. It may stop the school aggression and would be good for the
relationship between grown-ups and youngsters.
KEYWORDS: art workshops, students, voluntary, schools, extra-curricular activities
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В последните години все повече навлизат идеи за алтернатива на училищното статукво. Това са т.нар. извънучилищни форми с много по-освободено съдържание, стремящо се към запълване на духовните празноти. На фона
на желанието за промяна от страна на обществото излиза желанието на децата
за занимание с различни изкуства по начин, различен от този в училищната
програма. Децата, които нямат възможност да посещават школи по изкуство,
и тези, които в очите на големите не са много надарени, също имат стремеж
към себеизява с помощта на изкуството. Те искат да възприемат изкуството на
живо, от извора, да „пипнат“ материала, да бъдат творци.
В желанието си да отговорим на потребностите на децата от досег с живото изкуство, през 2010 г. създадохме СНЦ „Работилница за изкуство“ в гр.
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Шумен, свързан с корените на изкуството и културата в България. Името на
сдружението съвпада с желанието ни да работим с децата, за да събудим потребността им от красота и развиване на съзидателни им способности, така че
самите деца да създадат нещо ново от малки „късчета“ разнолик материал –
звуци, думи, цветове.
„Работилницата“ се състои от нестандартно мислещи студенти по изкуства и техния ръководител, които се стремят да направят света за децата
приятно място за пребиваване. Да забавляваме децата, да се забавляваме с тях,
да превърнем неусетно скучните уроци в интересна игра. Децата да се превърнат в творци, създатели на музика, картини, костюми, приказки…, неусетно да
открият знанието и то да стане част от същността им.
Сдружението работи с деца от началното училище чрез изкуство по избор в свободното им време. Тя не е алтернатива на извънурочните форми на
работа в училище или школи по изкуствата, а насърчава училището да създаде
ателиета по интереси, в които детето да изяви себе си, да се развиват мисленето и творческите заложби на отделното дете под ръководството на млади хора,
необременени от каноните на училищната система.
Дейностите, които извършва Работилница за изкуство, са:
1. Музикални лектории.
2. Ателиета по изкуство – музика; изобразително и приложно изкуства;
движение, танц, театър.
Чрез тях предпазваме децата от моделите и статуквото, те показват какво искат дълбоко в себе си, научават се да мислят без установени правила, да
откриват неподозирани възможности и да ги демонстрират.
Музикалните лектории са представления по определена тема, реализирани от студенти и изнесени пред деца, в които децата вземат активно участие,
забавляват се и научават нови неща за музикалното изкуство, възприемайки
жива музика в концертна зала. Това е действен процес, в който децата-зрители
заедно с водещите се превръщат в участници в представлението.
Ателиетата по изкуство създават възможност за занимание на децата
с изкуство по избор в свободното им време и се реализират в условията на
кабинет или училищна стая в училището, в което учи детето. Използва се материалната база на училищата, заявили желание за сътрудничество.
Работата на ателиетата в училището е обединена от обща тема, избирана от децата и в зависимост от интересите им, задачите се разпределят и
координират. Всяко ателие се ръководи от двама студенти, които насочват и
консултират. Децата в ателиетата творят, а това само по себе си осигурява непреднамерено усвояване на информация под формата на игра и забавление и
положителни преживявания.
Съвременната икономическа криза поставя нови предизвикателства пред
обществото, които дават отражение в семейството и в училището. Основният
проблем е липсата на творческа освободеност у децата в началното училище,
поемане на отговорност и самостоятелност при вземане на решения. Това от
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своя страна води до повишаване на конфликтите в училище и в семейството;
понижаване на интелектуалната грамотност у децата и младите хора; повишаване на агресията в обществото и, не на последно място, до духовна криза.
За подпомагане на решаването на проблема с творческата освободеност
на децата Работилницата започна проект ЗАЕДНО. „Заедно с децата в света
на чудесата“ сме ние – техните ръководители на ателиета и най-близкият им
кръг – родители, баби и дядовци, лели и чичовци, братя и сестри. Всички ние
ЗАЕДНО се стремим да направим света на децата по-интересен, като разберем
какво чувстват и как го виждат и ги стимулираме да го „рисуват“ всеки ден с
помощта на изкуствата.
Във връзка с това се въвеждат нови форми на работа:
1. Провежда се ежемесечно „Ателие с родители“. В него възрастни и
деца се учат и забавляват заедно. Реализира се с помощта на различни институции – Библиотека, Църква, Оркестър, Галерия. Тук като
консултанти могат да се включат художник–иконописец, библиотекар, артист-оркестрант и др. При желание от страна на родителите
може да се покани психолог за въпроси във връзка с общуването.
Поръчват се елементи от биоразградими материали на принципа
„Направи сам“ на малка фирма или надомници.
2. Родителите са поканени да помагат в работата на ателиетата по изкуство. Привличат се родители, които се занимават с изкуство или
занаят в свободното си време да разкажат, да покажат, което е удачна
форма на комуникация и може да помогне за възстановяване на изгубените връзки между деца и родители.
3. Учителите се канят на „Отворено ателие“, в което те наблюдават
своите ученици в непреднамерени ситуации, работещи със средствата на различните изкуства. Стремежът е учителите да излязат извън
професионалната си роля си на учители.
4. Периодично се провеждат „Ателиета на „открито“ – в ателие на художник, в библиотека, на репетиция на музикален или танцов състав.
Тези и други форми постепенно ще помогнат да се намалят конфликтите в училище и в семейството, да се повиши възпитаността и емоционалното
благополучие на децата. Ще способстват и за намаляване на агресията между
децата, което ще доведе до по-голямо разгръщане на интелектуалния и духовния потенциал на младите хора.
Ателиетата по изкуство като форма на извънкласна работа осигурява
възможност на децата да развиват своите художествени възможности като
участват активно в изпълнителската и творческата дейност. Предоставят възможност за всяко дете да се включи в лично значима дейност, да се пренесат
овладените навици, умения и знания в нови ситуации, осигуряващи свобода
за вземане на самостоятелни решения.
Предложените форми на активно педагогическо взаимодействие между
студенти и деца съдействат за развитие на нестандартното мислене, на творческите способности, на уменията за работа в екип.
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Ангажирането на децата в ателиетата ще удовлетвори потребността от
занимание с изкуства по избор в свободното им време. Включването на възрастните в част от заниманията, от една страна, ще им даде възможност да
отделят повече време за децата си, а от друга – да разнообразят ежедневието
си и да погледнат на света по различен начин. Така малките и големите ще
бъдат равностойни в една ситуация, а „разменянето на ролите“ би довело до
интересни резултати. Това ще даде възможност за превенция на агресията,
нежелателни контакти, ще намали негативните последици от прекаленото използване на компютър, а също и опасни сайтове в Интернет.
Посещаването на ателиетата ще допринесе за изграждане на екипност в
отношенията, а подготовката за участие в тематични изложби, мини представления за деца и възрастни (ученици, домове за деца без родители, домове за
възрастни и др.) ще ги мотивира и стимулира да дадат най-доброто от себе си,
да развиват творческите си заложби и да ги изявят в съревнование с връстници.
В съществуващите ателиета по изкуство могат да се включат не само децата, които са работили през изминалата учебната година в тях, но и такива,
които проявяват интерес, както и деца от предучилищна възраст. Това ще осигури по-плавен преход без стрес от детската градина към училище.
Времето, в което живеем, е много «бързо» и не дава възможност възрастните да споделят повече мигове с децата си. Затова мислим, че включването им в ателието с идеи, с игри, с играчки от тяхното детство, с истории за
тяхното хоби или работа, ще даде възможност всеки да наблюдава детето си в
нова светлина, а връзките между тях и децата ще стават по-силни.
Гл. ас. Люба Атанасова Златкова
liuba.zlatkova@gmail.com
ШУ „Епископ Константин Преславски“,
Педагогически факултет
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В ХХІ век развиващите се технологии предлагат все нови и нови начини за връзка между хората в света, но за сметка на пряката комуникация.
Техноинвазията причинява социални и емоционална щети. Декомуникацията
е започнала още преди айподите, уокмените и мобилните телефони да лишат
обществото от контакта с реалността. Днес се реализира формално общуване
при все по-осезателна изолация.
Именно във века на информационните и комуникационните технологии все по-актуално става понятието социална интелигентност.
Преди да изясним това понятие е важно да разгледаме понятието интелигентност. Според едни автори интелигентността е способност да се вземат
бързо правилни решения в непознати ситуации. Според други, интелигентността е вродена способност на даден съзнателен индивид да прави изводи
върху дадена информация. Най-широко разпространено определение е това,
което разглежда интелигентността като способност на човек да мисли, да
разсъждава, да решава проблеми, да разбира материалното и абстрактното.
Интелигентността се счита и за отражение на личността, на характера и поведението, творческите умения и знанията. Морфологичният анализ представя
интелигентността като функция на социалния живот, образованието, възпитанието. Независимо от това, все още има автори, които смятат, че интелигентността има наследствен характер и е генетично обусловена.
Следователно начинът, по който се свързваме с другите, е неимоверно
важен. Това ни навежда на мисълта, че трябва да проявяваме интелигентност
и в нашия социален свят. Основните функции на социалния мозък – синхронизацията на взаимодействията, различните видове емпатия, социалното познание, комуникативните умения и грижата за другите – очертават и параметрите на социалната интелигентност.
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Социална интелигентност означава да проявяваш интелигентност не
само за своите социални контакти, но и в самите тях. Тя позволява да знаем
как да се свързваме с другите, да калкулираме отношенията си с околните, като
отчитаме тяхното въздействие върху нас и нашето върху тях. Следователно
социалната интелигентност се пренася в сферата на междуличностното общуване и включва онези способности, които обогатяват личните ни взаимоотношения, например емпатията и отзивчивостта. Социалната отговорност на
мозъка изисква да бъдем мъдри, т.е. да си даваме сметка, че не само нашите
настроения, но и самата ни биология се влияе и премоделира под въздействието на другите хора, които срещаме в своя живот, както и обратното, което
пък означава, че трябва да отчитаме начините, по които нашите емоции и биология въздействат на околните. Емоциите стигат до всяка част на тялото ни,
обливат я с водопад от хормони, а хормоните регулират биосистемите, които
свързват сърцето с имунната система.
Социалната интелигентност включва категориите социален усет и социални умения.
Компонентите на социалния усет са:
• първичната емпатия (споделяне на чувства, в т. ч. и на невербални
емоционални сигнали);
• настройката (внимателно изслушване и съобразяване с другия);
• емпатичната акуратност (вникване в неговите мисли, чувства и намерения);
• социалните познания (изградена представа за начините, по които
функционира социалният свят).
Известно е, че само уменията, изградени на социалния усет, позволяват
гладки и ефективни отношения. В спектъра им попадат:
• синхронизацията (плавно и отмерено взаимодействие на невербално
ниво);
• самопредставянето (ефективна „презентация“ на своя личен свят);
• влиянието (формиране на резултата от самото социално взаимодействие);
• активната съпричастност (съобразяване с потребностите на другия и
предприемане на съответните действия).
Емпатичната акуратност е „венецът“ на социалната интелигентност. В
основата ѝ стои вече познатата ни първична емпатия, но с появата на акуратността тя се обогатява с още един важен нюанс – експлицитното разбиране
на чувствата и мислите на другия. Умението за междуличностно общуване от
десетилетия се признава за една от основните черти на социалната интелигентност. Социалното съзнание, емпатичната акуратност, която се гради върху умението да се вслушваш, плюс първичната емпатия за обогатяване съвместно на социалното познание, заедно с взаимното „усещане“ са трите компонента на социалната интелигентност. Именно взаимното усещане, в който
и да е от многобройните му варианти, предлага една сигурна основа за разви-
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ването на социални умения, които са вторият аспект на социалната интелигентност. Всеки опит обаче да се елиминират човешките ценности от социалната интелигентност се отразява пагубно на самото понятие. Според Даниъл
Голман характеристиките на социалната интелигентност се вписват в модела
на емоционалната интелигентност. Доказателство за това са следните факти:
На самопознанието като компонент на емоционалната интелигентност съответства социалното съзнание като компонент на социалната интелигентност
с дефиниращите го – първична емпатия, емпатична акуратност, изслушване и
социално познание. На параметъра самообладание (самоконтрол) от емоционалната интелигентност съответстват социалните умения (синхронизация,
самопредставяне, влияние и загриженост). Предложените от автора черти на
социалната интелигентност вероятно се вписват в стандартните определения
за „интелигентността“ в некогнитивните сфери, но това е така защото стигне
ли се до интелигентност в социалния живот, самият мозък комбинира найразлични похвати. По тази причина първичната емпатия, синхронизацията и
загрижеността са адаптивни средства от човешкия социален арсенал за оцеляване. Понятието „социална интелигентност“ се въвежда от Едуард Торндайк
през 1920 г., за да опише умението на субекта да разбере и управлява други
хора. Първите теоретици на социалната интелигентност явно са търсели някакъв аналог на IQ, който да е приложим в социалната сфера.
Днес много учени свеждат социалната интелигентност до приложението
на интелигентността изобщо в социални ситуации, с други думи свързват това
понятие с когнитивните способности. Според тях социалната интелигентност
е просто набор от знания за околната социална реалност. Редица психолози
разглеждат социалната интелигентност като „най-нормална интелигентност,
само че приложена в социалната сфера“.
Харвардският професор Хауард Гарднър например в своята книга
„Социалната интелигентност – новата наука за успеха“ представя измеренията на социалната интелигентност – проницателността, усетът за ситуацията и
умението за взаимодействие като ключ към успеха в работата и живота. Той
определя социалната интелигентност като способност да се разбираш с другите
като ги привличаш за съдействие. Авторът представя социалната интелигентност като съчетание от чувствителност към потребностите и интересите на
другите (т. нар. „социален радар“), великодушен и уважителен подход към тях
и комплекс от практически умения за успешното взаимодействие с хората в каквато и да е среда. Според него социалната интелигентност има пет измерения:
• Осъзнаване на ситуацията: способността да разчитате ситуациите и
да тълкувате поведението на хората, участващи в тях.
• Присъствие: наричано понякога „маниери“, то включва цял набор
вербални и невербални поведения, които създават представата за вас
в съзнанието на другите.
• Автентичност: това са онези типове поведение, които карат другите
да ви оценяват като честен, открит и „истински“.
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• Яснота: способността да обяснявате идеите си и да формулирате възгледите си.
• Емпатия: способността да „установявате връзка“ с другите.
В нашия социален свят следователно трябва да проявяваме интелигентност или поне „съобразителност“. Според Едуард Торидайк (1920 г.) „социалната интелигентност е способността да разбираме и ръководим хората“, от
която всички се нуждаем, за да живеем по-добре на този свят. С други думи
под „социална интелигентност“ следва да се разбира по-скоро друго – да проявяваш интелигентност не само за своите социални контакти, но и в самите тях.
Следователно в спектъра на социалната интелигентност трябва да се включат
и онези способности, които обогатяват личните ни взаимоотношения, например емпатията и отзивчивостта. Социалната отговорност на мозъка изисква
от нас да бъдем мъдри, т.е. да си даваме сметка, че не само нашите настроения,
но и самата ни биология се влияе и премоделира под въздействието на другите
хора, които срещаме в своя живот, както и обратното, което означава, че трябва да отчитаме начините, по които нашите емоции и биология въздействат на
околните. С други думи трябва да калкулираме взаимоотношенията си с околните, като отчитаме тяхното въздействие върху нас и нашето върху тях.
Обобщавайки наличните в литературата факти може да се направи изводът, че „социалната интелигентност“ включва социалното познание, синхронизацията и настройката, социалната интуиция, симпатичната загриженост, социалните умения и, разбира се, импулса за състрадание.
Еволюционните теоретици разглеждат социалната интелигентност като
изконно достойнство на социалния мозък.
Изхождайки от изследванията на понятието „интелигентност“ може
смело да се твърди, че интелигентността е производна на социалната интелигентност, а не обратното.
Социалната интелигентност не може да бъде разглеждана без понятието
„социален мозък“.
Причината за възникване на нова верига в мозъка изисква тази верига
да е с огромна стойност за този, който я притежава, а това пък увеличава шансовете притежателят ѝ да я предаде и на следващите поколения. Социалният
мозък е един от адаптивните механизми на Природата, с чиято помощ индивидът оцелява като част от групата.
Според невролозите веригата за дадена умствена дейност не е строго
локализирана, а разпръсната из целия мозък – колкото по-сложна е задачата,
толкова по-широка е и „мрежата“.
Зоните на мозъка се свързват помежду си по един изумително сложен начин, така че самото понятие „социален мозък“ е доста условно. Всъщност „социален мозък“ са всички разпръснати неврални модули, оркестриращи нашите
действия, когато се свързваме с други хора. Просто в мозъка няма едно отделно
място, което да контролира социалните ни взаимодействия. Социалният мозък е по-скоро комплекс от различни, но флуидни и широкообхватни неврални
мрежи, действащи синхронно, когато контактуваме с другите. Той оперира на
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ниво системи, където въпросните широкообхватни мрежи се координират за
изпълнението на някоя обединяваща цел. До този момент неврологията не разполага с някаква общоприета карта на социалния мозък, по тази причина изследователите се насочват към зоните, които най-често се активират при социални
контакти. Кои точно вериги на социалния мозък се включват зависи най-вече от
самата социална дейност, която изпълняваме в този момент.
Огледалните неврони в предфронталния дял се занимават със споделените представи, т.е. с онези образи, които изплуват в мислите ни, когато разговаряме с някого за нещо познато. Други огледални неврони отговарят за движенията
и се активират, когато просто наблюдаваме действията на другия, в т.ч. жестове,
пози, които са неизменна част на всеки разговор. При разчитане и реагиране на
емоционалните послания в тембъра на другия, огледалните неврони активират
веригата, която свързва инсулата и промоторния кортекс с лимбичната система.
В хода на разговора връзките между амигдалата и мозъчния ствол контролират
нашите автоматични реакции, а при необходимост ускоряват и сърдечния пулс.
Невроните във фузифорната зона на темпоралния лоб се занимават с
разпознаването на емоциите по лицето на другия, както и с посоката, в която
той гледа. Соматосензорните зони се задействат, когато усещаме състоянието на другия, както и по време на ответната ни реакция. При изпращане на
емоционални послания, ядрата в мозъчния ствол изпращат съответните проекции към лицевите мускули, които пък сътворяват и подобаващото напрежение: изчервяване, усмивка или повдигане на вежди.
При настройване към другия мозъкът предприема два варианта на емпатията: един бърз, за който използва връзките между сензорните кортекси,
таламуса и амигдалата, за да подготви непосредствената ни реакция, и една
по-лежерна и достолепна разходка – от таламуса до неокортекса и оттам до
амигдалата, за да реагираме и по-благоразумно. Емоционалната „зараза“ води
до автоматично емитиране на емоциите на другия, но ако настройката не ни устройва, „мислещият мозък“ предлага една много по-обмислена емпатия, която
не изключва и възможността да приключим с настройката. Префронталният
дял модулира емоциите така, че да бъдат подходящи и ефективни. В случаите,
в които казаното от другия не ни харесва, същият префронтален дял ни позволява да продължим разговора без да се разсейваме, колкото и да се дразним.
Малкият мозък е този, който поддържа фокуса на вниманието ни така, че да
държим другия под око и да не пропускаме постоянно сменящите се изражения на лицето му. Невербалната, несъзнателната синхронизация изисква от
нас да разчетем всяка сложна каскада от социални послания. Малкият мозък
и базалните ганглии имат ключова роля във вътрешната циркулация на социалния мозък. Всяка верига и зона от свързаните от неврони мрежи има своята
роля в социалния мозък. Тази неврална територия учените сега започват да
„картографират“ детайлно. При дейността на социалния мозък точно определени неврални вериги се ангажират в даден социален акт. В тази връзка едни
са сензорните и моторните вериги, които се задействат при първична емпа-
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тия, други – при когнитивна емпатия. По-сложни са действията при „емпатизирането“ на конкретни емоции. В случаите, в които не просто си изграждаме
представа за вътрешното състояние на другия, но и решаваме какво да предприемем, ключова роля изпълняват медиалният фронтален кортекс, горната
темпорална гънка и темпоралният лоб. Маркерите, свързващи отделни участъци във вентромедиалния префронтален кортекс, париеталния и цингуларния дял, както и дясната амигдала и инсулата, се активират при вземане на
някое решение, свързано с нашия личен и социален живот. Социалните умения, улеснявани от тази ключова част на социалния мозък, са изключително
важни за плавните социални взаимодействия. С други думи спецификата на
взаимодействието определя кои зони ще се активират при реакцията ни, което
се потвърждава и от „мозъчните скенери“.
Социалният мозък съдържа в себе си всички невромеханизми, оркестриращи нашите взаимоотношения, мисли и чувства, свързани с околните.
Той е и единствената биосистема в нашите тела, която ни „настройва“ на същата вълна, на която се намират онези, с които контактуваме, и съответно ни
позволява да се влияем от тяхното вътрешно състояние. Всички други биосистеми – от лимфните жлези до гръбначния стълб най-често регулират своята дейност в отговор на сигналите, постъпващи не отвън, а от вътрешността
на тялото. Каналите на социалния мозък са уникални със своята чувствителност към света като цяло. Всеки път, когато осъществяваме пряк контакт с
някой друг, се задействат и нашите социални мозъци. С други думи, когато
гневът и обидата станат хронично явление в живота ни или пък се чувстваме
емоционално стимулирани от тези, с които най-често общуваме, това може да
промени до неузнаваемост и нашия мозък. Взаимоотношенията с околните
непрестанно ни оказват фино, но осезателно въздействие. Мрежата на социалния мозък ни свързва всички в нашата обща човешка същност.
В ситуации на избухнал гняв, отвращение, недоволство, т.е. някой ни
„залива с порция токсични емоции“, в нас се активират веригите, по които
протичат абсолютно същите натоварващи усещания и в самите нас. Всеки
наш контакт крие емоционален подтекст. В средния мозък се намира ганглий,
наричан амигдала, заради формата си. Именно той определя и каква ще е реакцията ни – дали ще проявим агресия, или ще запазим хладнокръвие, или
пък просто ще офейкаме, за да си спестим излишните главоболия. Вдигната
по тревога амигдалата изпраща по своята мрежа команди до всички възлови точки в мозъка, за да насочи мислите, възприятията и вниманието ни към
външния смутител. Най-общо казано, амигдалата функционира като мозъчен
радар. Тя привлича вниманието ни към онова, което би могло да е ново, интересно или пък достатъчно важно, за да заслужава и по-достойно проучване.
Бадемовото ядро задейства и съответните алармени системи в мозъка, които
пък сканират ставащото около нас, обръщайки подчертано внимание на емоционалните дразнители, особено възможните опасности.
Социалните контакти са тези, които движат емоциите ни.
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От всичко изложено по-горе става ясно, че е абсолютно наложително да
се разплете неврологичната мрежа на социалния живот.
Социалната неврология е наука, която изучава начините, по които мозъкът регулира нашето социално поведение и съответно начините, по които социалният свят влияе върху нашия мозък и биология. Това е една от най-перспективните науки на ХХІ век. В тази нова област работят съвместно психолози
и невролози. За първи път се говори за тази нова наука в началото на 90-те
години от психолозите Джон Качиопо и Гари Бърнтсън. Неин обект е социалното поведение. Именно Качиопо открива общото между натоварващата ни
емоционална връзка и натрупването на „стресови“ хормони до нива, увреждащи онези гени, които контролират борещите се с вирусите клетки. Според
него липсващото звено в тази траектория са нервните пътища, които могат да
преобразуват емоционалните ни проблеми в чисто биологични реакции, което е една от основните теми на социалната неврология.
Най-фундаменталното откритие на новата наука е, че ние по рождение
сме свързани с мрежа от невидими жици.
Неврологията е установила, че самата форма на мозъка ни го прави контактен и общителен, а когато общуваме с някой от себеподобните си, ние винаги се включваме и в една интимна междумозъчна връзка. Тя ни позволява
да въздействаме на мозъка, а оттам и върху тялото на този, с когото общуваме,
като същото важи и за него.
Дори и най-рутинните срещи действат като регулатори на мозъка и ни
захранват с емоции, някои – желателни, други – не. Колкото по-интензивна е
емоционалната ни връзка с другия, толкова по-голямо е и количеството енергия, която си разменяме. Взаимният обмен е най-ефективен с тези, на които
всекидневно отделяме внимание, особено най-близките ни същества.
Тези невровериги позволяват на мозъците ни да се впускат в един своеобразен танц, танго на емоции. Нашите социални контакти оперират и като
модулатори – те са едни интерперсонални термостати, поддържащи ключовите
ни мозъчни функции. Отново те подготвят и аранжират избликващите емоции.
Емоциите стигат до всяка част на тялото, обливайки я с водопад от
хормони, които пък регулират биосистемите, свързващи сърцето с имунните
клетки. Може би най-удивителното е, че науката може да проследи връзката
между най-стресиращите ситуации и действието на онези специфични гени,
регулиращи имунните ни системи.
В този смисъл всички взаимоотношения, в които влизаме, моделират, и
то в учудващо голяма степен, не само нашия житейски опит, но и биологията
ни. Интерцеребралната връзка позволява на самите взаимоотношения да определят и нашите реакции към другите, като започнем от най-простите – дали
да се засмеем на същата шега, разсмиваща този, с когото общуваме, но и в
далеч по-комплицирани ситуации, например кои гени да бъдат активирани от
т-клетките (лимфоцитите, образувани в тимусната жлеза), които пък изпълняват функциите на пехотинци в нестихващата битка между имунната система и нахлуващите отвън бактерии и вируси.
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Тази наука изгражда по-ясна представа за невралната динамика на човешките взаимоотношения.
Днес, благодарение на тази наука – започваме да разбираме начините,
по които мозъкът регулира нашето социално поведение и съответно тези, по
които социалният свят влияе върху нашия мозък и биология.
Според невролозите колкото по-активни са системите от огледални неврони на даден човек, толкова по-силна е и неговата емпатия. В психологията
„емпатията“ има различни значения: да знаеш чувствата на другия, да чувстваш същото като него и да реагираш със състрадание или да си съпричастен
към чуждото нещастие. Тези три варианта могат да се приемат и като отделни
етапи на самата емпатия: 1) аз те забелязвам, 2) аз ти съчувствам и 3) аз ще се
постарая да ти помогна.
Социалната интелигентност се проявява в абсолютно всяка житейска
сфера, от детската градина и игралната площадка до фабриката и магазина,
но уви, не се поддава на стандартни лабораторни тестове. За старата школа
социалната интелигентност се свежда до приложението на интелигентността
изобщо в социални ситуации, т.е. нещо, касаещо най-вече когнитивните способности. С други думи социалната интелигентност е просто набор от знания
за околната социална реалност.
Според редица психолози социалната интелигентност е „най-нормална
интелигентност, само че приложена в социалната сфера. Всички емоции са социални. Няма как да се отдели причината за една емоция от света на човешките
контакти – нашите социални взаимодействия са тези, които движат емоциите
ни, ето защо въпросът за социалната интелигентност става все по-актуален.
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ХРАНИ И АГРЕСИЯ У ДЕЦАТА
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FOOD AND AGGRESSION IN CHILDREN
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ABSTRACT: The paper present the causes of aggression in children and particularly the
choice of foods that may lead toward aggressive behavior.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Агресията е основно явление в живота на всяко живо същество. Тя е
свързана с инстинкта за самосъхранение и помага на организма да използва
заобикалящата среда за задоволяване на жизнените си нужди. Агресията произхожда от латинската agresssio, което означава нападам, пристъпвам и е един
от механизмите на психологическа защита на индивида. Тревожен е фактът,
че агресията не е явление само сред зрелите хора, а и сред децата, особено в
определени възрастови периоди. Обикновено още в детската градина децата
преминават през период, в който проявяват неоснователна и спонтанна агресия. Тя може да се изрази в нападане на друго дете, агресия и неподчинение
спрямо родителите, дори без да има видима причина.
Агресията е заложена биологично у човека, но не за всички хора и не
при всички ситуации постъпките са агресивни, защото агресивното поведение е преди всичко социално-психически детерминирано. Дали и как ще се
прояви агресия зависи от социално-психически фактори в развитието на човека, респективно на детето. Агресивността е социално обусловено качество
на личността и поведение, което се характеризира с използване на сила с цел
да се нанесат вреди на хора или предмети, а в по-широк смисъл агресията е
явление в сферата на обществения живот.
Агресията е израз на слабост, компенсира дефицити – нерешени проблеми, комплекси, прикрива страха. Агресивната личност се стреми да компенсира недостига на любов, сега или в миналото, а също е и страх от загуба
на любов. Думата „агресия“ е антоним на думата „любов“. При определени условия агресивността може да се превърне в черта на характера.
Според начина на проява агресията бива:
➢ словесна или физическа;
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➢
➢
➢
➢

непосредствена, когато сама по себе си е цел;
опосредствена, когато е средство за постигане на някаква цел;
пряка, изразена чрез конкретни физически или вербални действия;
непряка (изместена), например обидено от свои връстници дете може
да отреагира като стовари гнева си на по-малкото братче.
Познатите четири направления за обяснение на агресията, а именно: биологичното, етологичното, психологическото, теорията на социалното научаване не отчитат влиянието на храните върху агресивността на детето.
Много автори отделят голямо внимание на семейството като социализираща среда, на телевизионните програми като стимулатор на агресивните
прояви у децата, на училището и приятелската среда, които оказват изключително влияние върху децата за възникване на напрежение, невротичност,
агресивно поведение.
Според Ричард Тембли – професор в Университета на Монреал, Канада
децата са най-агресивни в периода от 9-тия месец до четвъртата им година,
а най-трудно се контролират от 18-тия до 24-тия месец от тяхното раждане.
Ученият смята, че по-жестоки и по-цинични стават тези деца, чиито родители
също са били агресивни в детството си. При жените, които пушат по време на
бременност, има по-голяма вероятност да родят агресивно дете. Недоносените
деца и децата на семейства с много ниски доходи или лоши отношения между
родителите са не само агресивни, но дори зли и жестоки.
В най-ранна възраст агресивното дете е нервно, плаче, отказва да се храни или да спи. Докато расте, то продължава да бъде неспокойно, да проявява
враждебност към близките си, да избухва лесно. Възможно е да продължава
да бъде неспокойно, да не отстъпва, да се „тръшка“, ако не се изпълняват желанията му. В тийнейджърските години агресията се явява във вид на протест
в отговор на поведението на родителите. Тогава детето може да чупи вещи, да
крещи, да не иска да общува, да бяга от къщи. Такова дете трудно задържа вниманието си в една дейност, независимо дали е игра или учене, не се заседява на
едно място, има „свръхенергия“, говори силно и често прекъсва другите, импулсивно е, понякога „витае в облаците“, лесно се отегчава. Подобно поведение се дължи както на темперамента и характера на детето, така и на неговата
нервна система. В някои случаи детето проявява агресивност не заради това,
че е лошо, а защото се нуждае от разбиране, приемане и помощ. Родителите и
близките в никакъв случай не бива да проявят агресия в каквато и да е форма – словесна или физическа, защото детето често в стремежа си за надмощие
подражава и копира поведението на родителите.
Множество научни изследвания доказват, че Омега-3 DHA (докозахексаенова киселина) е с решаваща роля за развитието на нервната система на детето. Недостигът на DHA се свързва с импулсивност, агресивност, дислексия,
синдром на хиперактивност, с дефицит на вниманието на детето, с когнитивни нарушения (памет, внимание, мислене), проблеми със съня. Приемът на
DHA намалява проявите на хиперактивност у децата. За набавяне на DHA в
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менюто на детето трябва поне два пъти в седмицата да се включва прясна, богата на мазнини риба.
Вярно е, че за поява на агресията у децата имат значение и някои соматични заболявания или заболявания на главния мозък, но обект на настоящата работа е всъщност влиянието на храните върху характера на детето.
Отчитайки голямата роля в проявите на агресия на биологичните особености на човека трябва да се има пред вид ролята на невротрансмитера серотонин и норадреналин в регулацията на агресивните импулси. Много ниските нива на серотонин, който се определя като хормон на щастието, имат
връзка с импулсивното поведение и избухливия гняв. Серотонинът е моноаминен невротрансмитер, който се синтезира в серотонергичните неврони на
централната нервна система, а така също и в ентерохромафинните клетки на
стомашно-чревния тракт. В централната нервна система серотонинът играе
важна роля при регулирането на гняв, агресивност, телесна температура, настроение, сън, повръщане, гадене, сексуалност, апетит. Ниските нива на серотонин предполагат нарастване на агресивното поведение, клинична депресия,
мигрена, раздразнителен стомах, фибромиалгия и различни нервни разстройства. В организма серотонинът се синтезира пряко от триптофан – незаменима аминокиселина, съдържаща се в белтъците на храната, при наличие на необходимите витамини – В1, В3, В6 и фолиева киселина. Несъмнено най-добри
източници на тази аминокиселина са различните видове меса, риба, сирене,
мляко и тиквено семе. Една от ролите на серотонина в човешкия организъм е
тази, свързана с психологическата стабилност на индивида, регулирайки емоциите и настроенията му. Нарастващата агресивност, отрицателните емоции,
импулсивността и дълбокото отчаяние неизменно са свързани с намалени
нива на невротрансмитера в организма. Бананът и ананасът повишават нивата
на серотонин в кръвта.
Триптофанът е една от най-важните аминокиселини, които човешкото
тяло използва, за да синтезира протеини. Тя е предшественик на серотонина.
При консумиране на храни, богати на триптофан, нивата на серотонин в тялото се покачват. Храните, богати на тритофан са: пуешко, телешко, овнешко,
пилешко месо, различните видове сирена, банани, всички видове риба, ядки,
яйца, киселото мляко, печените тиквени семки, фъстъци, сусамът и слънчогледовите семки, червеният и белият ориз.
Норадреналинът действа като катализатор. Високото ниво на този мозъчен стимулатор се свързва със свърхвъзбудата, в която личността може бързо да реагира на всяка незначителна заплаха. Затова и ранното изследване е
важно за предпазване и установяване на неврохимичния баланс на индивида.
Норадреналинът е невротрансмитер и хормон от групата на катехоламините.
Той е основният възбуден медиатор, който е необходим за мотивацията, вниманието, концентрацията и доброто настроение. Норадреналинът и допаминът са хормони, медиатори, които се образуват в сърцевината на надбъбречните жлези-медиатори, които се произвеждат от аминокиселините тироксин
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или фенилаланин при наличието на достатъчно кислород, витамини В3, В6, С,
фолиева киселина, желязо и мед. Източници на тироксин са бананите, бадемите, авокадото, млечните продукти, бобовите култури, тиквените семки и сусамовите семена. Честите прояви на депресия и разстройства на настроението
се свързват с ниски стойности на допамина и норадреналина, а повишаването
на нивото на тези медиатори може да подобри настроението, вниманието, умствените процеси и способността за справяне със стреса.
Отрицателните емоции, стресът и травмите водят до промяна в количествата на норадреналина и серотонина. Отношението на възрастните към
децата е от изключително значение за появата, устойчивостта и ескалацията
на детската агресия. Децата се нуждаят не само от демонстрация на обич и
грижи. Те имат нужда от сигурност, внимание, искреност и доверие. Когато
децата не се чувстват център на вниманието и родителската любов, те често
използват агресията и непослушанието, за да привлекат вниманието на възрастните към себе си. Основни рискови фактори за агресията при децата са:
лошата комуникация между детето и родителите и слабите родителски умения
за решаване на възникнали проблеми.
Хората с ниски нива на допамин реагират по-агресивно в дадени ситуации. Допаминът изпълнява функциите на невротрансмитер и хормон в процесите на мозъка. От него се произвеждат невротрансмитерите епинефрин
(адреналин) и норепинефрин (норадреналин). Допаминът се нарича хормон на
зависимостите. Храната, богата на въглихидрати, стимулира отделянето на серотонин, който създава усещане за удоволствие, удовлетворение и облекчаване
на напрежението и стреса. Богатата на протеини храна повишава нивата на допамин и норадреналин в мозъка, което повишава вниманието и концентрацията. Физическата активност повишава нивото на допамин в мозъка. Редовните
физически упражнения дават енергия и противодействат на агресията и депресията. Храни, които повишават нивото на допамин са банани, авокадо, млечни
продукти, бадеми, тиквени семки. Храните, богати на протеини – яйца, пилешко месо, риба, повишават нивата на допамин и серотонин в мозъка. Обратно,
захарта и рафинираните храни повишават количеството на допамина.
Според данни на учени от Калифорнийския университет излишното
съдържание на ненаситени мазнини в храната на човека и консумирането на
бързи храни (кубчета бульон, сладкарски изделия, полуфабрикати и други
подобни) провокират възникването на прекомерна нервност, а така също и
открито проявление на враждебност, недоволство и агресия. Дневната доза на
ненаситени мастни киселини, препоръчвана от Световната здравна организация, не бива да превишава три грама. В същото време една стандартна порция
пържени картофи съдържа около седем грама от това, което се оказва опасно
вещество. Диетичните трансмастни киселини, и особено маргаринът, водят до
появата на раздразнителност и агресия в човешкото поведение.
„Трансмазнини“ е популярното название на вид ненаситени мазнини,
съдържащи трансизомери на мастните киселини. Има ги най-вече в хидроге-

Храни и агресия у децата

145

нираните растителни масла като маргарин и други синтетични мазнини, използвани в печивата, вафлите, сладоледа, растителната сметана и още много
хранителни продукти. Консумацията на трансмазнини носи рискове от сърдечно-съдови заболявания, защото предизвиква повишаване на лошия холестерол и понижаване на добрия. Трансмазнините способстват за нарушаване
на метаболизма и провокират сърдечни болести и диабет. Това е свързано
със свойството на трансмазнините да потискат усвояването на омега-3-мастни киселини от организма, за които е доказано също, че намаляват агресията. Учените изтъкват, че човешкият мозък е съставен предимно от мазнини
и затова мазнините, които приемаме чрез храната, имат пряко влияние върху него, а оттам и върху човешкото поведение. При липса на важни хранителни вещества, например омега-3-мастни киселини, изграждащи мозъчните
неврони, мозъкът губи своята гъвкавост и това притъпява вниманието и себеконтрола на човек. Трансмазнините присъстват в големи количества в маргарина, добавяни са в тестото, за да го направят ронливо, има ги в полуфабрикатите. Съдържанието им е високо също в чипса, хамбургерите, вафлите,
промишлено произведените бисквити, кексове и баници, в пастите, тортите, в
разтворимите кубчета бульон и разтворимите супи, в пуканките за микровълнова печка, в евтините шоколади. Пържените картофки, характерни за бързото хранене, също съдържат високи количества трансизомери заради мазнината, в която са приготвени. Неблагоприятното въздействие върху здравето
се изразява не само в промените на настроенията, но и в повишеното ниво
на лошия холестерол в организма, влошаването на метаболизма, повишената
устойчивост на инсулина, прекаленото окисляване, негативното въздействие
върху състоянието на сърдечносъдовата система.
Според американския лекар Деламор Робъртс агресивността у децата е
функция на изядените от тях бонбони, сладкиши и животински мазнини. Той
твърди, че ако навиците на малките бъдат променени и те бъдат заставени
да ядат повече плодове, качествено месо и зеленчуци, то детската агресия ще
бъде намалена в значителна степен.
Британски учени в резултат на изследване на 17000 души от детството до 34-годишна възраст доказват, че невръстните, които ядат много сладко,
имат повече прояви на насилие, когато пораснат. Те установили, че 69% от хората с агресивни постъпки са яли всекидневно сладкиши.
Според психолози, ако на малките редовно се дават шоколади и бонбони,
те няма да могат да се научат спокойно да очакват желаното. Неспособността
да бъде отлагано получаването на удоволствие предизвиква у такива деца прояви на раздразнение, които по-късно могат да доведат и до антиобществено
поведение.
Неумерената консумация на газирани напитки може да стане причина
за жестоко поведение на подрастващите. Напълно възможно е кофеинът и захарта в газираните напитки да могат да влияят непосредствено на поведението на подрастващите, отбелязват изследователи от САЩ. Изследователите от
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Университета Върмонт анализирали резултатите от изследване на 1878 подрастващи от 22 обществени училища в Бостън. Доказано е, че колкото повече
безалкохолни напитки употребяват подрастващите, толкова повече агресивни
признаци се забелязват у тях. В някои случаи ниско ниво на кръвната захар
може да доведе едновременно до по-високо ниво на употреба на газирани напитки и до по-агресивно поведение.
За избягване на стреса италианецът Лука Пасамонти предлага да се
увеличи консумацията на хайвер, мляко, сирене, пилешко, орехи и висококачествен шоколад, за предпочитане –черен. Задължително е увеличението
на количеството на аминокиселината триптофан в храните. Към антистресовите храни той добавя броколите заради високото съдържание на фолиева
киселина, която помага за намаляване на паническия страх и натрапчивото
безпокойство. Високото съдържание на витамин С в броколите, боровинките и цитрусовите плодове помага организмът да не се изтощава бързо. Към
списъка се прибавят и морските продукти заради омега-3-мастните киселини, влияещи благоприятно на работата на нервните клетки. Храненето с тези
вещества намалява агресията и позволява да се контролират отрицателните
емоции и гневът.
Високите нива на фосфат в газираните напитки и преработените храни
ускоряват процеса на стареене и повишават риска от хронични заболявания,
характерни за по-късната възраст, каквато е хроничната бъбречна недостатъчност. Фосфатите, освен в производството на безалкохолни напитки, се използват като консерванти и подобрители на външния вид на колбасите, преработените месни продукти, сирена и дори хлебни изделия.
Създаването на позитивна семейна и социална среда е едно от условията
за намаляване на агресията у децата. Всички деца, особено агресивните, трябва
да имат оптимален дневен режим с достатъчно сън, защото преумореното дете
става нервно и агресивно. Родителите са тези, които трябва да измислят дейности, с които може да се разсее детето от негативната ситуация. Обясненията
за последствията от агресивното поведение задължително трябва да се реализират, когато детето е спокойно – идеалното време за подобни разговори
е вечер преди лягане. Добрият родител съумява да контролира прекалената
детска агресивност, без да потиска инициативността. Негово задължение е да
играе и общува с детето, да го научи да споделя, да се интересува от това, което
детето прави и да го подкрепя. Родителите са тези, които трябва да предлагат
подходящи храни и се интересуват от храните в детските учреждения, от това,
което децата сами си купуват с цел консумиране на храна, в която няма горепосочените хранителни продукти, чиято консумация е причина за агресивно
поведение. Природосъобразното хранене при децата е гаранция за правилното им умствено и физическо развитие, за детско ежедневие без агресия, ежедневие, изпълнено с положителни емоции.
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ПРИНОСЪТ ОТ ЧЕТЕНЕ И СВИРЕНЕ
НА ХОРОВИ ПАРТИТУРИ В НЕРАВНОДЕЛНИ
РАЗМЕРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЗИКАЛНИЯ
СЛУХ И МУЗИКАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА
СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
Маргарита Й. Генчева
THE CONTRIBUTION OF READING
AND PLAYING CHORAL SCORES IN UNEVEN
SIZES TO DEVELOP MUSICAL HEARING
AND MUSIC ABILITIES OF STUDENTS
OF PEDAGOGY OF MUSIC
Margarita J. Gencheva
ABSTRACT: For the upbringing and development of musical hearing and musical abilities,
contemporary music pedagogy uses as its basis native folklore.
In practical musical activities, such as playing scores, students in PoM will use the acquired
musical knowledge and good ear for music, which in turn allows them to perform music accurately.
Given the essential features of the Bulgarian-style song we work with students in reading
and playing choral scores in uneven sizes to teach the modal and rhythmic characteristics of
Bulgarian folk music and their integration into Bulgarian folklore.
KEYWORDS: ear for music, musical abilities, choral scores
Изследването е финансирано по проект № РД-08-300/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Музикалният слух, като способност на човека пълноценно да възприема
музика, е необходима предпоставка за активна музикално-творческа дейност.
Той е комплекс от способности (психически и интелектуални), чрез които се
възприемат и осмислят многозначните звукови впечатления: звуковисочинни отношения, метрическа организираност, ритмични последования и съче-
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тания, темброва принадлежност, динамически нюанси и тяхното развитие,
хармонически средства и хармонически процеси, полифонически похвати и
форми, структурата на произведенията на музикалното изкуство.
Като комплекс от способности, музикалният слух съхранява в съзнанието музикална информация, необходима за занимание с професионална дейност.
Като сложен аналитико-синтетичен процес, проявяващ се в различна степен в
различните музикални дейности, музикалният слух се формира и развива в процеса на музикалното обучение (вокално, инструментално или комбинирано).
Важно условие е чрез добрия музикален слух студентът да умее да възпроизвежда музика в собственото съзнание, да умее да ползва всички музикални знания в
практическите музикални дейности, каквато е свиренето на хорови партитури.
От музикално-психологична страна музикалният слух е своеобрзен механизъм за първична преработка на музикалната информация и изразява отношение към нея. Анализът и синтезът са външните акустически проявления
на нейните емоционални оценки. Умението да се възприема, определя, запомня, да се представят различни отношения, функционални връзки между тоновете, метроритмични групи и съчетания от тях показва висока степен на организация на музикалния слух. При възприятие, интуитивно или съзнателно,
се отчитат най-различни отношения между тоновете. Съвършенният слухов
апарат е в състояние да отчете минимални разлики във времетраенето, силата,
тембъра на звука при последователни възприятия. Най-съществено условие
за наличието на музикален слух обаче е способността на човешкото ухо да
регистрира на минимални разлики във височината при две последователни
усещания, от което следва, че тонововисочинният слух се явява предпоставка
за развитието на музикалния слух.
Известно е, че основна форма на проявление на музикалния слух е мелодичният, изразяващ се във възприемане, разпознаване, възпроизвеждане и
емоционално реагиране на едногласна мелодия. Доколкото именно в мелодията се концентрира образно-смисловото съдържание на музиката, дотолкова в
нея най-ярко и пълно се изявяват особеностите на ладотоналния и метроритмичния строеж на произведенията, композиторските принципи на мислене,
системата на организация на музиката от различните епохи. Като едногласно
изложение на музикалната мисъл в мелодията е съсредоточен в най-голяма
степен основният образен характер на музикалното произведение, в което тя
концентрира цялото образно съдържание, поради което може да съществува и самостоятелно. Такъв е случаят с българската народна песен. Характерна
особеност на българската народна песен е използването на малки звукореди –
дихорди, трихорди, тетрахорди, пентахорди и хексахорди с разнообразен интервалов строеж – йонийски, дорийски, фригийски, миксолидийски. Основен
градивен елемент на мелодията е интервал секунда, който в българската народна музика се използва с неговия характерен фонизъм, а овладяването на
секундовите връзки между тоновете в звукореда се извършва на основата на
създадената представа за абсолютното звучене на голяма и малка секунда.

150

Маргарита Й. Генчева

Секундата е основен градивен елемент и като хармоничен интервал –
особеност на диафонията в българския музикален фолклор. Хармоничната
секунда придава на народното многогласие специфично звучене и е един от
най-често срещаните интервали при бурдонната диафония и при полифоничния двуглас с раздвижена ниска партия.
Друга характерна особеност на българския музикален фолклор е отсъствието на чувствителен тон, носител на доминантовото напрежение.
Участието на подосновния тон на звукореда, отстоящ на голяма секунда от заключителния звук, не създава условия за единственото възможно разрешение
на Доминанта в Тоника, което обяснява факта, че мелодии с еднакъв звукоред
имат различни заключителни тонове. Мелодията звучи еднакво убедително и
завършено и когато подосновния тон остане да звучи като заключителен.
Отсъствието на функциионална тоникодоминантова характеристика на
тоновете в хоризонтал влияе на многогласното изложение на звуковия материал във вертикал. Ладовата система отразява закономерностите при създаване, изпълнение и възприемане на музика и е материализирана в ладовите
структури, които в музикалната теория се разглеждат във връзка с отношението между ладовата функция на отделния тон в мелодията и музикалната
форма. Осъзнаването на ладовата система, която най-общо представлява организирано последование от тонови височини, се осъществява на основата на
ладовия усет, а той от своя страна се проявява във:
• възприемане на логиката в развитието на музикалната мисъл;
• критерий за точна интонация;
• активността на мелодическия слух към различни интонационни стилове;
• на основата на ладовия усет се осъзнават посоката на мелодическото
движение и съотношенията на тоновете по височина.
За приобщаване към ладоинтонационния строй на българския песенен
фолклор и с оглед обогатяване на фолклорната култура на студентите по дисциплината „четене и свирене на хорови партитури“ разработваме автентични и авторови песни с различен интонационен и метроритмичен рисунък, от
различни фолклорни области. От методически съображения усилията ни са
насочени към разширяване на знанията и усъвършенстване на уменията на
студентите за четене и свирене на хорови произведения на основата на българския музикален фолклор. Това обяснява спецификата на поставените от
нас задачи, отнасящи се до:
• усъвършенстване на уменията на студентите за свободно четене и
свирене на нотен текст в неравноделни размери;
• усъвършенстване на координацията на двете ръце за свирене на нотен тескт в неравноделни размери;
• усъвършенстване на уменията за транспониране на нотен текст чрез
произведения от народнопесенния фолклор;
• усъвършенстване на уменията за художествено овладяване и свирене
на хорови партитури в неравноделни размери.
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Вече стана въпрос, че чрез ладовият усет се възприема, осмисля и реагира на ладовите закономерности в музиката. В основата му лежи тонововисочинният слух, изразяващ се във възможността да се регистрират минимални
различия във височината на два тона.
В зависимост от интонационната принадлежност на хоровата партитура (в случая народна песен), от вида и броя на гласовете прилагаме форми на
работа, активизиращи проявлението на ладовия усет, метроритмичния усет,
музикалнослуховите представи и усета за многогласие. Формите на работа за
линеарно възпроизвеждане на гласовете се свеждат до:
• свирене и пеене в унисон на всяка партия;
• една партия се пее, друга се свири и обратно;
• две партии са свирят (при двугласа);
• една партия се свири, две се пеят (при тригласа);
• три партии се свирят (при тригласа).
От съществено значение за емоционално-смисловото значение и въздействие на народната песен е свирещият хоровата партитура да вниква освен
в интонационно-техническите проблеми, и в нейните художествено-изразни
елементи: ритъм, метрум, темпо, щрихи, динамика, агогика.
Знаем,че музикално-художественият образ се формира и обособява във
времето и това определя мимолетния му характер.
Отчитайки същественото място и значение на метроритъма като средство, характеризиращо жанровата принадлежност на творбата, ще отбележим
че при свирене на хорова партитура в неравноделен размер много важно е студентът да почувства пулсациите на метричните времена и организацията им
в дяловете (особено мястото на тривременната група) в размер 5/8, 7/8 и 9/8
и да ги възпроизвежда съвсем точно. За да се развиват тези умения, в нашата
практическа дейност прилагаме упражнения за усъвършенстване на метроритмичния усет, отнасящи се до:
• ритмично четене на отделните хорови партии;
• ритмично четене на отделните хорови партии на фона на отмерване с
ръка на метрума;
• отмерване с ръка на ритъма на отделните хорови партии;
• едновременно отмерване с лява ръка на метрума, с дясна – на ритъма
на отделните партии;
• едновременно отмерване с лява ръка на метрума, с дясна – на ритъма
и пеене на всяка от партиите;
• отмерване с лява ръка метрума и свирене с дясна на една от партиите;
• свирене с две ръце на партитурата.
Посочените форми на работа за развитие и усъвършенстване на ладовия и метроритмичния усет присъстват в подготовката на музикалния слух
и го развиват до степен, която му позволява активно и адекватно участие при
свирене на партитурата на хорова песен от българския музикален фолклор.
Развитието на ладовия и метроритмичния усет не остават изолирани от дейст-
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вието на музикалнослуховите представи, които се формират при възприемане, познаване и възпроизвеждане на мелодия, т.е. при работа върху мелодическия слух, и се активизират чрез:
– проследяване на графиката на мелодическата линия, която да провокира представата за позната народна песен;
– озвучаване на метроритъма на позната народна мелодия, която да
предизвика представата за звуковисочинното движение;
– началният мелодически интервал да „извика“ представата за позната
мелодическа линия;
– свирене на определена част от мелодическата линия на песента, следвано от пеене на друга.
Не на последно място в свиренето на хорови партитури на песни от българския музикален фолклор е участието на усета за многогласие, изразяващ
се във възможността за „отдиференциране на едновременно звучащи гласове
при възприемане на музикалното произведение и в оценяване на изразителното значение на многогласието в конкретна музикална творба“ [35:26].
Предвид на това, че слуховият анализатор предхожда всяка музикална
дейност, същият участва активно в дешифриране на различни компоненти на
двугласно или тригласно музикално произведение. В тази връзка студентите
анализират отделните мелодически линии при двугласа и тригласа по отношение на движението на гласовете, характерни интонационни ходове, характерни метроритмични групи, интервалови съотношения между двойки гласове.
Аналитичната работа предхожда изпълнението, което в началото е:
• свирене и пеене на двуглас с бурдониращ глас на едно петолиние;
• свирене и пеене на хармоничен двуглас на едно петолиние.
Във връзка с развиващите се познавателни възможности на студентите
в обучението по четене и свирене на хорови партитури прилагаме „надстрояване“ и разширяване на сложността и обема от знания. В тази връзка прилагаме конкретен методически алгоритъм на работа за разучаване на двугласна
и тригласна хорова партитура в нераноделни размери. Интонационното и метроритмчното прочитане и овладяване, което ще осигури точното и изсвирване свеждаме до:
• свирене и пеене в унисон на всеки глас;
• свирене и пеене в унисон на първи, отмерване с ръка ритъма на втори
глас;
• свирене и пеене в унисон на втори, отмерване с ръка ритъма на първи
глас;
• свирене на първи, пеене на втори глас;
• свирене на втори глас, пеене на първи глас;
• свирене на двата гласа.
Както при четене на двугласна, така и при тригласна хорова партитура,
нотният прочит изисква висока концентрация и разчленяване на вниманието
по отношение на броя на гласовете. В помощ на студентите се явяват уменията
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и натрупаният опит, както и степента на нотно-четивна техника за свирене на
хармоничен двуглас между двойка гласове с една ръка и хармоничен триглас
на две петолиния. От една страна, точното интонационно и метроритмично
възпроизвеждане е продиктувано от активността на ладовия и метроритмичния усет при активното действие на музикалнослуховите представи и на усета
за многогласие, от друга, активността на вниманието, добрата координация на
ръцете и нивото на нотно-четивна техника позволяват точното интонационно
и метроритмично просвирване на зададената хорова партитура.
Като имаме предвид най-съществените особености на българския едногласен и многогласен песенен стил, ще обособим приносните моменти от
свиренето на хорови партитури от българския музикален фолклор, изразяващи се в:
• приобщаване на студентите, свирещи хорови партитури от образци
на народната музика към ладоинтонационния строй на българската
народна песен и към българското народно творчество;
• практическо запознаване на студентите с ладовите особености, народните интонации и метроритмиката на българското народнопесенно творчество.
• „реалистичните съвременни български музикални творби са с подчертано изявен национален колорит, който трябва да се възприеме
и чувства, а това определя необходимостта от именно такава насоченост при възпитанието на музикалния слух – формиране на музикалните способности на основата на родния музикален фолклор“ [23:8].
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ABSTRACT: In the following text we will consider social institutes in Germany which are
involved in looking after the elderly, i.e. nursing homes. Majors concerning professional tuition of students enrolled in Bachelor or Master’s programs in social work with adults… We
highlight on the practical aspects and the experience gained throughout practical placements
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Цел на научния анализ е представянето на социалната работа с възрастни хора в старчески домове и други социално-здравни учреждения във
Федерална република Германия. В началото следва да бъдат разгледани по-важните термини в съответната сфера, като се даде отговор на въпроси относно
ролята на социалния работник и неговата работа в социално-педагогическата
сфера и как изглежда законовата рамка в Германия, с цел съпоставянето с актуалната ситуация в България.
Ролята на социалния работник
Социалните работници в старческите домове ориентират работата си
в обгрижване на възрастните нуждаещи се хора и улесняването на тяхната комуникация в околната среда на социалното заведение, а и извън нея. В
Германия понятието старчески дом е твърде обширно. Тук съществуват различни форми на домове като държавни и частни старчески домове, домове с
водеща медицинска обгрижваща функция, домове под формата на общежития
или отделни обгрижващи заведения за възрастни хора, подобни на почивни
станции с денонощна грижа. При невъзможност на нуждаещия се да се придвижва свободно в своя дом или да го напуска, след съгласуване със съответната инстанция, е възможно изпращането на персонален социален работник,
който да напътства нуждаещия се целодневно.
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Основните задачи в работата в един старчески дом са свързани с интеграцията на пациентите в социалния живот на учреждението. Социалните
работници следва да работят за предотвратяването на кризисни ситуации и
изравняването на дефицити, свързани с напредналата възраст или тяхното
здравно състояние.
Законова рамка
В основата на социалното подпомагане в Германия стои така наречената
Застраховка обгрижване. която представлява основна част от данъчната система в страната. От 1 Януари 1995 г. тази застраховка става задължителна за
гражданите на Федерална република Германия. Тя представлята 2,95 % от данъците, плащани в областите от бившата ГДР (Източна Германия) или 3,05 %
в Западна Германия. Нейна цел е да осигури обгрижването на даден индивид
в случай на неочаквано заболяване, злополука или невъзможност за самостоятелна грижа. Тук съществува, както и в България, степенуване на нивото на
потребност от социална помощ и след нейното определяне държавата започва
да плаща за обгрижване на пациента в подходяща за него институция. Те се
разграничават както следва:
• Обгрижващо Ниво 1 – значителна потребност от обгрижване, при
която средната нужда от социална помощ дневно е минимум 90 минути, като възприетата от държавата минимална дневна помощ е 45
минути, които са включени вътре; под минимална дневна помощ се
разбират основните всекидневни човешки нужди като къпане, сресване, бръснене, устна хигиена, помощ в домакинството, изхранването и т.н., определени от здравните каси;
• Обгрижващо Ниво 2 – сравнително тежка нужда от обгрижване, което означава, че средната минимална продължителност за оказване на
социална помощ е 180 минути, като основната нужда следва да е 120
минути;
• Обгрижащо Ниво 3 – (най тежка) нужда от обгрижване, минимум 300
минути на ден, като 240 минути се явяват основно задължително обгрижване, обгрижването на това ниво е необходимо също между 22 ч.
вечерта и 6 ч. сутринта [1].
В случай, че нуждата от обгрижване надхвърля определените времеви
рамки, обгрижващата каса се задължава да осигури старчески дом със социални услуги за неопределено време. В останалите случаи социалната институция
се заема с всекидневната помощ и обгрижване на нуждаещите се за неопределено време. Това става на базата на така нареченото задължение за безвъзмездна помощ. То засяга младите хора, които например не желаят да влизат в
казарма и следва по закон да оказват такава социална помощ за 6 или 9 месеца.
В професионалните социални институции държавата поема също така
разходите по стационарното медицинско обслужване, лекарства, помощни
материали и т.н. Сумите, които следват да бъдат отделени за даден нуждаещ
се, се ограничават с таван, за разлика от нормалната здравна застраховка,
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която покрива на 100 процента всички медицински услуги за един данъкоплатец. Отговорни за финансовата обезпеченост на такива пациенти са така
наречените Обгрижващи каси (Pflegekassen), които работят заедно с националните здравни каси, като представляват дори част от тях. Според закона за
социалното осигуряване в Република Германия, параграф 20, социално осигурени в този смисъл са всички, които плащат своите социални задължения (§
20, SGB XI – Социални закони, част 11: Закон за социалното обгрижване, от
27.12.2003) [2].
Обучение на кадри
В обучението на кадри за работа в сферата на социалното подпомагане
има две основни стратегии. Първата, така наречена Аусбилдунг (Ausbildung),
протича в действаща институция, в повечето случаи в старчески обгрижващ
дом (Altenheim) и трае 3 години. В реални условия обучаващите се запознават
с всички нива и отделения във старческия дом – от кухня, медицински отдел,
почистващ персонал и счетоводна част до същинската част в работата на социалния работник като педагог и помощник на старите хора. В рамките на 3
години се преминава през всички позиции в институцията. Обучаващият се
следва да се справи с практическата и теоретичната част от работата, като в
края на обучението си обучаващият се трябва успешно да издържи държавния изпит, чрез който на държавно ниво се признава квалификацията социален работник.
Следващата алтернатива за професионална квалификация и академично обучение в областта на социалната педагогика е обучението в университет, който е държавно признат за обучение на кадри за обществена работа.
Задължение на такива университети е тяхното активно участие в реални иновативни проекти, които предоставят възможност на студентите да придобият
практически опит в реалния живот. Социалните учреждения, като домове за
стари хора или домове за умствено изостанали например, се задължават да
работят тясно с гореспоменатите научни заведения. Така се създават възможности за провеждане на студенски практики, стажове и участие в различни
проекти, което цели запознаване на студентите с цялостната картина в организацията и управлението на дадена институция. Всеки студент следва да
положи един половингодишен стаж в социлна институция под формата на
практически семестър, като дори някои университети, както например този
в Дюселдорф, изискват като условие при кандидатсване за съответната специалност такъв практически опит. Стаж, който трае по-дълго от минималните изисквания на съответния университет, покачва възможностите за реализация на обучаващия се. В този смисъл комбинирането на така наречения
Аусбилдунг за държавно признат социален работник с академично обучение
създава отлични възможности за успешно реализиране в тази сфера на социалнo-педагогическата работа.
В бакалавърската степен на обучение в учебната програма на повечето университети е включен модулът „Подготовка за стаж или практика“. Този
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предмет предоставя възможност на учащите се да придобият представа за
протичането на работните процеси в сферата на социалната педагогика преди
да започнат работата си в съответните социални заведения.
Подготовката за практика предполага от една страна запознаването с
методически въпроси, свързани със стажа (ролята на практиката, стажът като
среда за обучение, обгрижването, наблюдения и методи на наблюденията на
пациентите и подготовка за стажантски доклад). От друга страна, в края на
своя стаж студентите следва да представят обширен доклад за наученото и събрания опит, както и практически решения. Често преди практическия семестър студентът е длъжен да си потърси преподавател – професор или доцент,
който да оцени доклада и стажа му.
Изборът на сфера на практическо обучение е приоритет на студента. Това означава, че той сам избира социалното заведение и насоченността
към сферата на своята специализация. Дюселдорфският университет, катедра
Социални и културни науки, предлага самостоятелно организиране на учебната програма за всеки студент, където той сам решава в кои насоки да специализира.
Дуално обучение или интегриране на професията в процеса на обучение в Германия
Концепцията за интегриране на професионалната практика в обучението означава от една страна, че кандидатите биват приемани в съответния
университет само при условие, че работят в учреждение, в което материалът,
който се изучава, има практическа връзка със задачите на работното място. От
друга страна, се изисква тясна работа на работодателите с университета, като
се очаква двете страни да разработват съвместни проекти, в които учащите се
или работещите имат водеща роля при вземането на решения и тяхното реализиране в професионалната среда [3].
Концепцията за дуално обучение и непрекъснатият обмен на информация между теория и практика водят до придобиването на компетенции от страна на обучаващите се, които са по-полезни от едно чисто теоретично обучение.
Концепции за дуално обучение съществуват както в бакалавърските, така и в
магистърските програми. Тенденциите в това отношение обаче ясно клонят
към магистърската степен на обучение, интегрирана в работния процес [4].
Дуалната концепция става все по-популярна практика в Германия и все
повече предприятия участват в организираните проекти. Тази тенденция потвърждава и изказването на министъра по науките и икономиката проф. д-р
Волф в провинция Саксония-Анхалт в общинското заседание в Магдебург на
29.01.2013. Тя ясно подчертава предимствата и възможностите, които дуалните специалности откриват пред бъдещите кадри. Според нея все повече фирми
и предприятия желаят да работят заедно с учебни заведения, с цел съвместна
работа в съответните сфери. Според нейни актуални данни броят на регистрираните фирми в Германия, които вземат участие в такива дуални проекти,
е трицифрен. През 2012 година са били приети 495 учащи във 22 дуални спе-
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циалности в цялата страна. Тенденцията за следващите години е обещаваща и
все по-обнадеждаваща [5].
Конкретно в сферата на социалните науки се предлагат бакалавърски
и магистърски програми. Бакалавърските дуални специалности предполагат
също силно изразена практическа насоченост. Според това, какво изучава съответната специалност, се напасва партниращото социално учреждение или
организация. Например университетът в Карлсруе партнира с градските социални служби в обучението на квалифицирани кадри. Друга често срещана практика е обучението в Национална здравна каса (АОК) както в областта
Баден-Вюртемберг, където студентите се запознават с процесите и организацията от първа ръка. Поради практическата част в едно такова дуално обучение често се удължава семестриалната продължителност като се комбинира
със задочно обучение например. Въпреки предварително определените организации, в които протича стажът, студентите запазват самостоятелност в
избора на насоките в тяхното специализиране в по-късния етап на обучение.
За разлика от бакалвърските специалности, магистърските не са толкова
много на брой. Тематиката на обучение и специализация е насочена предимно в обучението на ръководни кадри в социалната сфера. Примери за такива
са университетъг в Хейденхейм, област Баден-Вюртемберг. Там към бакалавърската програма на специалността „Управление на социалната работа“ се
предлагат магистърски програми – „Управление на социално-икономически
организации“, „Иновативни социални услуги и политики“ и „Гражданско общество“. Насоките, в които студентите могат да специализират и задълбочат
своите познания, са междукултурните перспективи, социалната информатика. Всички програми са с икономическа и социална насоченост. Например:
„Качество на ръководния мениджмънт“, „Юридически аспекти на социалната
работа „и „Здравен мениджмънт“.
В заключение можем да кажем, че дуалното обучение като цяло е модерна тенденция, която повишава възможностите на теоретичното и практическото обучение, носи предимства както за университетите и студентите, така
и за фирмите. Стажантските практики са форми на обучение, които дават възможност за прилив на нови идеи, за подбор на млади специалисти. Дуалната
система на обучение допринася за ефективния преход на младите хора от сферата на образованието в сферата на труда. Следователно можем да направим
извода и да се съгласим, че обучението чрез работа се оказва най-добрият начин за съживяване на бизнеса по време на криза.
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ЧЕТЕНЕТО И СВИРЕНЕТО НА КЛАВИРНА
МУЗИКА ОТ ПРЪВ ПОГЛЕД – ВАЖЕН
КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПИАНО
НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Меглена Ж. Апостолова
PIANO SIGHT-READING AND SIGHT-PLAYING –
AN IMPORTANT COMPONENT OF THE PIANO
EDUCATION OF THE FUTURE MUSIC TEACHERS
Meglena Zh. Apostolova
ABSTRACT: There is no more exiting a miracle for a piano student than the ability to open a
page of piano music and hear a wonderful musical picture instead of seeing some strange points
and signs. Piano sight-reading and piano sight-playing are important components of the education of future music teachers. It is accepted to use the Italian term „prima vista“ too, which means
„to play at first sight“. This is one of the most desired skills that every musician wants to have.
The purpose of this work is to draw the piano teachers’ attention to the importance of that extremely useful skill, the advantages of building it during the time of the piano education of the
students. It also gives some ideas for exercises to make that difficult and complicated task easier.
KEYWORDS: Sight-singing, piano sight-reading, piano sight-playing, prima vista
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Свиренето на пиано „от пръв поглед“ или както още е прието да го наричаме – свирене на „прима виста“ (от италианската музикална терминология) представлява изпълнение на клавирна пиеса, която пианистът не е виждал предварително и не я е упражнявал. На практика това е озвучаването на
нотния запис директно, без предварителна подготовка, превръщането на един
вид информация (нотния запис върху хартия) в друг вид – музикални звуци;
реализирането на музикалния материал, който е представен в една форма
(клавирната партитура) в друга форма – звучаща музика.
В музикалната практика се използват 3 термина за музицирането на
„прима виста“, които определят три различни действия и предполагат три различни умения:
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– солфежиране на „прима виста“ – това е уменето да се изпее нотния запис;
– четене на „прима виста“ – умението да се разбере, да се вникне в същността на музиката само чрез наблюдение на нотния текст; умението
само като се гледат отпечатаните ноти да се чуе музиката с вътрешния
слух, музиката да прозвучи в главата на музиканта;
– свирене на „прима виста“ – това е умението да се изсвири музикална
пиеса при първо виждане на нотния запис.
Всеки професионален музикант може да чете музика и свири от пръв
поглед, да реализира нотите в звук, да оживи нотния запис без да е имал време предварително да се подготви за това. Пианистът и композиторът Ференц
Лист например е бил много известен с възможностите си да свири изключително трудни клавирни пиеси на „прима виста“.
За много студенти свиренето на пиано на „прима виста“ е предизвикателство. Това е много желана, но трудна за реализиране задача. Умението да чете
и свири от пръв поглед е необходимост за всеки студент. Това е едно от найнужните умения и за всеки бъдещ учител по музика. То би му дало възможност
да открие, да се запознае, да се наслаждава и да представи на своите ученици
много повече клавирни произведения, отколкото би могъл без него. Учителят
по музика изпитва необходимостта от добри умения за свирене на пиано на
„прима виста“ ежедневно при работата си с учениците. Ситуации като: необходимост от спонтанна демонстрация на пианото, необходимост от изсвирване
на клавирна пиеса или акомпанимент без време за репетиция, необхомимост
от бързо просвирване на няколко пиеси за пиано преди да се избере най-подходящата, съпътстват непрекъснато работата на учителя по музика.
Умението да чете и свири на пиано от пръв поглед е изключително полезно и за самочувствието на учителя по музика. То помага за бързото увеличаване на клавирния му репертоар, който на практика става безлимитен; вдъхва му
спокойствие и сигурност на учителския подиум; помага за усвояването и подълбокото разбиране и вникване в същността на различните музикални стилове; довежда удоволствието от владеенето на умение да се превърнат написаните
на хартия мистериозни знаци в жива музика. Към всичко изброено до момента
не можем да не добавим и факта, че свиренето на „прима виста“ от учителя по
музика е изключително впечатляващо събитие за учениците му и увеличава
неимоверно авторитета му, както и доверието в професионализма му.
Изброеното по-горе е причината за голямото желание на студентите да
придобият това умение. Но това е труден и бавен процес. Често срещано е
мнението, че усвояване на умението за четене и свирене от пръв поглед на
пиано е един вид натурален процес, че то си идва естествено със свиренето
на пиано и усвояването на клавирната техника. Много е важно клавирните
педагози да схванат, че това разбиране е напълно погрешно. Изграждането и
усъвършенстването на свиренето от пръв поглед на пиано изисква специално
внимание и време, специална методология и системни, ежедневни занимания.
В много страни свиренето на „прима виста“ е високо ценено умение,
което има определено място и заема определено време от всеки урок по пиано.
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То е и важен компонент от изпитния материал на някои от най-известните и
уважавани международни музикални бордове като например: Обединеният
Борд на Кралското Музикално Училище – Лондон, Колежа Тринити – Лондон,
Австралийският Музикален борд и др. В България този проблем е малко
пренебрегнат. Обикновено не се обръща особено внимание на развитието и
усъвършенстването на умението за свирене на пиано от пръв поглед. То е оставено на усмотрението на индивидуалния преподавател и в много случаи –
неглижирано в редовните уроци по пиано. Официално място му е отделено
само в дисциплината „Клавирен съпровод“, където обаче този компонент има
абсолютно различни цели и задачи. За разлика от това, пеенето по ноти на
„прима виста“ е сериозно застъпено в заниманията по солфеж и присъства
като неизменен елемент в изпитите по тази дисциплина, включително в приемния изпит на кандидат-студентите за специалност Педагогика на обучението по музика в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.
Свиренето на пиано на „прима виста“ е мултипластово умение. То съчетава
2 основни и уникални техники, които трябва да се развият, за да се постигне добро
ниво на изпълнението: четенето на музиката и реализирането, озвучаването ѝ.
Четенето на музиката е първата от многото задачи, които стоят пред
студента. Да се огледа, да се изучи, да се разбере нотния запис преди да се
пристъпи към свирене – това е първото правило при обучението за „прима
виста“, на което преподавателят трябва да научи студентите по пиано. Колкото
повече информация те успеят да извлекат от няколкоминутно наблюдение на
клавирната пиеса, толкова по-успешно ще е изсвирването ѝ.
Какво трябва да прочете студентът? Краткият отговор на този въпрос
е: всичко – всеки малък знак от клавирната партитура има своето специално
място и значение.
Два са най-важните елементи, които трябва да изсвирим правилно при
свиренето на „прима виста“: нотните височини и ритъмът.
Когато се преподава четене и свирене на „прима виста“ на пиано е важно
най-напред да се изгради навик у студента да види „първо първите неща“ – т.е.
най-важното. Да се обясни на студента, че това, което е написано най-напред в
клавирната партитура не е случайно, това е най-важната информация, от която се нуждае изпълнителят. Какво виждаме най-напред, написано в началото
на всяко петолиние, преди всичко останало? – ключът, на който са написани
нотите и на който трябва да ги прочетем. При записа на клавирна музика се
използват 2 петолиния – горното за дясна ръка, долното за лява. Обикновено
нотацията за дясна ръка е на виолинов сол ключ, а за лява – на басов фа ключ.
И тук идва първата сериозна трудност при четенето на клавирната партитура –
четенето на два ключа и на две петолиния едновременно. Докато за всеки друг
инструменталист четенето на нотния запис е изключително хоризонтално, при
клавирната партитура трябва да се четат голям брой ноти вертикално, на две
петолиния и на два ключа. Тази особеност на клавирното писмо прави работата
на пианиста по нотния запис много по-комплицирана и съответно – четенето и
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свиренето на „прима виста“ – много по-трудно, както и значително по-зависимо
от познанията по теоретичните музикални дисциплини. Друга сериозна трудност, идваща от спецификата на пианто като музикален инструмент, е бързото
разпознаване и ориентиране в октавовите групи. Докато повечето музикални
инструменти разполагат с лимитирани диапазони и използват лимитиран брой
тонове, клавиатурата на пианото възпроизвежда целия диапазон от музикални
тонове, които човешкото ухо възприема като музикални звуци, а не като шум.
Ето защо при свиренето на пиано не говорим за дадена нота или тон изолирано,
сам по себе си, а винаги във връзка с октавовата му принадлежност. Добре би
било при работата със студентите да не се приема отговорът на въпроса: „Коя
е тази нота?“ да бъде например: „До“. Веднага следва въпросът: „Кое „До“? Има
осем тона „До“ в музикалния звукоред и осем клавиша „До“ на клавиатурата на
пианото. Кое точно е това „До“ и кой точно клавиш на пианото му съответства?“
За да помогне на студента да усъвършенства бързината и качеството на
своята „прима виста“ по отношение на тоновите височини, преподавателят
трябва да обърне специално внимание на този факт и да включи в урока по пиано специални упражнения. Много полезни са упражненията за бързо разпознаване на съответната нота и на октавовата ѝ група, обхващащи целия музикален
звукоред и цялата клавиатура на пианото. Те могат да включват различни игри
или гатанки, които самите студенти могат да си създават с или без помощта на
клавирния педагог. Собственият ми преподавателски опит ме е научил, че в това
отношение много по-полезни са упражненията за бързо визуално разпознаване
на нотата и намиранетo на точното ѝ място на клавиатурата на пианото, отколкото назоваването на нотата и октавовата ѝ група. Тук работата може да се организира в последователност: упражнения за бързо четене на нотите в рамките
на петолинието, след което на допълнителните линии над и под петолинието.
Опитът показва, че упражненията за поотделно четене и свирене на двата клуча
(отделно на „сол“ и отделно на „фа“ ключ) са полезни, но само за ограничен период от време. Едновременното практикуване на двата ключа заедно е от изключителна важност. Запаметяването на местоположението на различните ноти на
сол и на фа петолиние трябва да се упражнява за постигане на добра бързина
и трениране на реакциите, но от много голямо значение са и тренировките за
вертикално четене на двата ключа. Постигането на тази задача изисква целенасочени упражнения, но всъщност фиксирането на основите ѝ започва много порано – от началното обучение по пиано. Трудното постигане на добро свирене
на пиано от пръв поглед при някои студенти се дължи на старите методи, които
техните преподаватели по пиано са използвали при тяхното начално обучение.
Грешната практика да се учат малките ученици да разчитат и упражняват всяка
нова пиеса на пианото поотделно ръцете и по-късното им свързване във вертикал и хармония много често довежда до създаването на погрешни навици у обучаваните и закодирането на едно постоянно препятствие при четенето на пиано
музика при тях, а именно: затвърдяването на хоризонталното гледане, виждане
и мислене и елиминирането на вертикалната същност на клавирния запис на
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етап четене, което рефлектира впоследствие най-осезателно върху свиренето
на „прима виста“ на пиано. Ако учителят държи първоначалното разчитане на
новите пиеси да става поотделно за всяка ръка, то много по-добър вариант е
разделянето на изпълнението на клавирната пиеса на две, като студентът свири написаното на сол ключ, а преподавателят или втори студент свири на бас
ключ, след което ролите се сменят. Много по-добра практика е да се изисква от
обучаваните да разчитат първоначално клавирните произведения с двете ръце
едновременно, а работата поотделно с ръцете да се разположи в следващ етап на
работата над пиесата.
Гореизброените специфични особености при свиренето на пиано поставя още едно изискване пред студента, което прави свиренето от пръв поглед
още по-комплицирано. Поради сложността на клавирната партитура, поради
многопластността, поради вертикалността на хармоничния запис, четенето
на нотния текст изисква изключително внимание и концентрация. Оттук и
невъзможноста на свирещия да съчетае едновременното гледане на сложната
двуредна нотна партитура и чете многото ноти, написани във вертикал на две
петолиния и на два различни нотни ключа с гледането и контролирането на
движенията на пръстите си по клавиатурата. За да изсвири правилно клавирния нотен запис, студентът трябва да използва цялото си внимание и енергия
за разчитането на написаното, за гледането на нотния текст, а намирането на
съответните клавиши на пианото да става много бързо и без постоянен визуален контрол. Тази задача не е никак лека, разрешаването на проблема изисква
постигането на добра моторна техника, на бърза ориентация по клавиатурата
и добро познаване на клавирната топография или география, както някои автори се изразяват. Постигането на тези сръчности изисква също включването на специални упражнения за постигането на специфични техники в урока
по пиано на бъдещите учители по музика. Най-добрият вид упражнения за
постигането на горепосочената цел са така наречените „слепи упражнения“,
включващи свирене със затворени очи, както и свирене на тъмно на вече наизустени пиеси за пиано. Още Филип Емануел Бах е съветвал учениците си да
се упражняват на тъмно. Особено ползотворни са „слепите упражнения“ на
гами, арпежи и акорди в различни октавови групи. Така се затвърдяват вече
познатите хоризонтални движения и се съчетават с вертикални премествания,
улесняващи привикването към бърза ориентация по клавиатурата. Освен посочените цели, за които предимно се използват така наречените „слепи упражнения“, са и изключително добър начин за активизиране на слуховия контрол
при свирене от страна на студента. Тъй като изключват зрителната активност,
този вид упражнения тренират много успешно насочването на вниманието на
студента към акуратността, както и към качеството на клавирния тон и изразителността – изключително важни за всяко музикално изпълнение.
Друг вид упражнения, подпомагащи изграждането и усъвършенстването
на моторната техника и бързото ориентиране на пръстите и ръцете върху клавиатурата без непрекъснат зрителен контрол, са упражненията за пестеливи движения. Студентът трябва да се убеди, че всяко излишно движение по клавиату-
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рата на ръцете или пръстите му са напълно излишно губене на енергия и време.
Излишните движения са като че ли най-неуместни при свиренето от пръв поглед.
Изпълнявайки толкова сложна многокомпонентна дейност като четенето и свиренето на непозната пиеса за пиано, студентът трябва да разбере, че излишните
движения в толкова труден момент са лукс, който не може да си позволи. Найбързото намиране на правилното място на клавиатурата на клавишите, съответстващи на нотния текст, се постига по най-краткия път и чрез най-икономичните
движения – това е една от тайните за постигане на добро качество на изпълнението на „прима виста“. Ето защо един друг вид упражнения са изключително
полезни и успешни, освен упражненията за трениране на ръцете на студента към
пестеливи движения. Става дума за упражнения, които помагат на студентите да
усвоят техниката за предварителна подготовка на ръката за следващата позиция
преди да е дошло времето да се използва, още докато е във въздуха.
Другият изключително важен компонент от нотния запис, който определя доброто свирене от пръв поглед, е ритъмът. Някои преподаватели смятат,
че правилното ритмично възпроизвеждане на музикалния запис в звуци е от
по-съществено значение от правилното изсвирване на нотните височини поради причината, че ритмичните неточности, и по-специално нестабилността в
темпото, се усеща по-осезателно и се отчита като грешка от много повече хора,
отколкото при неточност в нотните височини. Специално по отношение на
свиренето на прима виста всеобщото мнение е, че ритъмът е по-важен от темпото. Темпото може да се „жертва“ и пиесата да се свири значително по-бавно
от предписаното, но ритъмът да бъде максимално коректен.
Работата върху ритъма е от съществено значение за подобряването на
възможностите на студента да свири произведения за пиано от пръв поглед.
Необходими са упражнения за усъвършенстване на ритмичното чувство като
цяло, както и различни специални клавирни упражнения като например: изчукване на ритъма на пиесата с две ръце без свирене, броене на глас, маркиране на метричните времена върху нотите, работа с метроном. По отношение на ритмичната прецизност при работата за свирене на „прима виста“ пак
достигаме до базата, създадена при началното обучение по пиано на студента.
Броенето на метричните времена, отброяването на пулса на музикалната пиеса не е лесна задача за свирещия на пиано. Докато другите инструменталисти
са сравнително свободни по отношение на движенията, пианистът е прикован
към една доста статична стойка на пианото. Всички други инструменталисти
могат да си позволят изтропването на ритъма, много от тях отброяват музикалния пулс с крак, но пианистът не може да си позволи това поради факта, че
краката са му необходими за клавирната педализация. Поддържането на постоянно темпо с помощта на метроном е добро упражнение, но не е много обичано от повечето музикални студенти поради допълнителния шум и разконцентриране на вниманието от музикално-звуковите и художествени задачи.
Всички горепосочени причини се оказват сериозно препятствие пред
студента и клавирния педагог при преодоляването на ритмичните и темповите
проблеми при обучението за свирене на „прима виста“ на пиано. Стремежът
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за преодоляване на този проблем е родил т.н. Метод на Денч, който той нарича
„Ръководено четене“. Денч препоръчва свиренето от пръв поглед на пиано на
студентите да бъде „ръководено“ от преподавателя чрез директното му участие
в изпълнението чрез свирене на пиано-дуо. При свирене на 4 ръце или на 2 пиана, преподавателят се явява в ролята на водач, като поддържа стабилното темпо. Той изпълнява до голяма степен и ролята на диригент, който отброява чрез
свирене вместо с диригентска палка метричните времена. При използването на
такива упражнения студентът няма как да бърза или да бави, той се уповава до
голяма степен на преподавателя за метрума и темпото и това значително подобрява ритъма на свиренето му. Макар че на този етап не говорим за художествените качества на изпълнението на студента при свирене на „прима виста“,
непременно трябва да отбележим, че ползването на този метод позволява на
студента и по-добро съсредоточаване върху изразителността на музикалното
изпълнение. Това е и една добра тренировка за свиренето на камерна музика.
Колкото и да изглежда далечна връзката, корените на умението за равномерно и ритмично свирене трябва да търсим отново в началното обучение
по пиано на студентите. Поставянето на изисквания към малките пианисти
от самото начало на обучението им по пиано за стабилно темпо и ритмична
точност, създаването на навици за броене на глас, специалното внимание към
комплицираните ритмични комбинации, ясното им обяснение и целенасоченото им практическо упражняване – това са правилните действия на клавирния педагог, които по-късно довеждат до ритмичната взискателност на студента и до акуратното изпълнение на ритмичния ракурс на музикалния текст
при свиренето му на „прима виста“ на пиано.
Някои автори сравняват четенето на нотен текст на „прима виста“ с
четенето на прочетен текст. Разбира се, има много допирни точки в тези две
умения, както и съществени различия. Най-очебийната разлика например е
в плоскостите на разположение на двата вида текст. Докато четивният текст
е само и единствено хоризонтален, то нотният клавирен текст е разположен
и във вертикалната плоскост – факт, който определя изисквания за развитие
на съвсем различни умения при двата вида дейност. Все пак съществува и
съществена връзка между двете задачи, които биха могли да ни помогнат в
определянето как да използваме знанията си за четене на езиков текст при организацията на обучението по пиано във връзка с компонента „прима виста“.
На първо място бихме изтъкнали особеностите при техниката на наблюдение
на текста. Как да гледаме нотния текст е един от най-важните елементи за развитието на умението. Изпреварващото гледане е един от ключовете за доброто свирене от пръв поглед. Гледането напред поне едно метрично време дава
възможност на свирещия на прима виста да „открадне“ един кратък момент
във времето за да подготви следващото музикално събитие. И ако студентът се
обучи как да прави това, това ще му даде възможност за предварителна подготовка на позицията на ръката, което е водещата необходимост за реализиране
на гладкото изсвирване на текста.
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Друга важна връзка между двата вида „четене“ откриваме в принципа
на обединение и свързаност. Когато се учим да четем езиков текст, първо се
научаваме да четем буквите една по една, после ги свързваме в срички, сричките в думи, думите в изречения. Подобна е и схемата, която трябва да следваме при обучението на студентите в четене на музика: първо е научаването
на музикалната азбука – нотите, после трябва да ги научим да свързват нотите
хоризонтално – в мотиви и фрази, и вертикално – в интервали и акорди. По
този начин студентът се обиграва да свързва единичните знаци в по-големи
блокове, след което започва да разпознава големите блокове с един поглед и
по този начин се постига т.н. свирене по „подразбиране“. Това е един висок
етап в свиренето на „прима виста“, когато студентът вече е изработил усет за
предстоящото в музиката още преди да го е видял. Специалните упражнения
за постигане на четенето по „подразбиране“ включват сериозното изучаване
на моделите в клавирната музика – както по отношение на хоризонтала и вертикала на нотно-височинния запис, така и по отношение на ритмичните фигури. Тренирането на студента трябва да включва и упражнения за създаване
на навици за самостоятелно обединяване на информацията от нотния запис в
блокове като например задаването на задачи за определяне на фразировката,
самостоятелно маркиране на клавирната артикулация в нотния текст, маркиране на предварително зададени ритмични фигури или хоризонтални построения и много други. Преподавателят и студентът могат да бъдат много изобретателни в това отношение и да превърнат тези задачи в истинско удоволствие.
Общоприетите минимални изисквания и очаквания при изпълнението
на клавирна пиеса на „прима виста“ са: гладко и акуратно изсвирване на пиесата по отношение на нотни височини и ритъм в бавно, но стабилно темпо.
Обучението на студентите обаче не трябва да приключи дотам. Като бъдещи
учители по музика те трябва да постигнат по-високопрофесионални достижения, които включват коректното изпълнение на всички детайли на нотния
запис: фразировка, динамика, пръстовка, допълнителни термини и знаци и
т.н. На по-високо ниво вече изискваме не само вярно, но и изразително изпълнение на клавирното произведение. Именно този висок етап трябва да се
стремим да постигнем при обучението за свирене на „прима виста“ на пиано
със студентите-бъдещи музикални педагози, независимо от нивото на тяхната
клавирна техника и сложността на пиесите, които са по възможностите им.
Ето защо е много препоръчително преподавателят по пиано да е взискателен
към музикалния материал и да провежда обучението не само със специални
упражнения за „прима виста“, но и с качествен клавирен материал. Подборът
на художествени пиеси за тренирането на умението за свирене от пръв поглед активизира студента в усилията му да разбере повече за настроението и
изразителността на музикалното произведение. Особено силно въздействат
програмните пиеси. Заглавията на такъв вид произведения понякога казват
повече от всички други музикални знаци и термини, които са записани в партитурата. Те активизират и въображението на студента, както и стремежа му
да изрази в звуци музикалните чувства.
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Свиренето на клавирна музика от пръв поглед е важен компонент в
обучението по пиано на бъдещите учители по музика. Придобиването на умението за свирене на „прима виста“ е от изключително значение за бъдещата
професионална реализация на студентите от специалност Педагогика на обучението по музика.
Поради многокомпонентността и комлицираността си, макар и доброто свирене на „прима виста“ да е едно от най-желаните клавирни умения, изграждането му е сериозна задача, която стои пред клавирния педагог от самото начало на обучението по пиано и предполага преодоляването на много препятствия – както от техническо, така и от психологическо естество. Работата
за усъвърщенстването на това умение трябва да е системна и добре планирана
и да намери място във всеки урок по пиано.
Освен професионализма, тук преподавателят по пиано се нуждае и от
голяма доза търпение, артистичност и ентусиазъм, за да успее да елиминира
негативните чувства на студента по отношение на тази толкова трудна област
на музикалното изкуство. Чувствата на страх, несигурност и паника не трябва да съпътстват заниманията. С помощта на преподавателя упражненията за
свирене на „прима виста“ трябва да се превърнат във вълнуващо пътешествие
в света на непознатата музика, което може да бъде много вълнуващо и интресно за тези, които го разбират. Защото няма по-вълнуващо чудо от това да
можеш да отвориш една клавирна партитура и за всички останали тя да е сбор
от чудновати знаци, а за теб – една прекрасна музикална картина.
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ВЪЗПРИЯТИЕ НА ЕМОЦИОНАЛНОТО
ЛИЦЕВО ИЗРАЖЕНИЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ
Милко В. Иванов
PERCEPTION OF FACIAL EXPRESSION FROM
REPRESENTATIVES OF BULGARIAN PEOPLE
Milko V. Ivanov
ABSTRACT: This paper investigates techniques for the perception of facial expression.
Peculiarities of perception of Bulgarian people are presented.
KEYWORDS: perception, facial expression, anger, surprise
Изследването е финансирано по проект № РД-08-302/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Изследователската практика в областта на изучаването на лицевото изражение може да бъде разделена на две основни направления: изучаване на
възприятието на човешкото лице и изучаване на възприятието на емоционалното лицево изражение (ЕЛИ). Докато в първото направление се прави опит
да се определят закономерностите на възприятие на цялостното човешко
лице (постоянни и променливи характеристики), то при второто се акцентира
единствено върху начина на изразяване на емоциите чрез лицето и тяхното
възприятие.
И в двете направления се използват сходни изследователски методи,
като може да се твърди, че във второто направление изследователската практика е доста по-богата и разнообразна. Особено обогатяване на методическата
база настъпва след 60-те години на ХХ в., когато нараства броят на изследванията, посветени на тази тематика.
При по-голяма част от изследванията се използват различни типове
изображения на човешкото лице. Отначало те са схематични и графични изображения, а с развитието на технологиите започват да преобладават фотографиите, навлизат филмовите и видео изображенията, които позволяват да
се регистрира ролята на движението при възприятието на различните ЕЛИ,
достига се до използването на холографични изображения [10], както и на
специално създадени за целта компютърни програми [12].
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При събирането на информация от изследваните лица се прилагат два
основни подхода – чрез открити отговори, където изследваното лице свободно формулира възприятията си, и чрез закрити отговори, където трябва да се
избере един от предложените от изследователите варианти на отговор.
Всеки от тези два начина за събиране на информация има своите предимства и недостатъци. При свободните отговори се събира много по-богата
по съдържание информация, тъй като изследваните лица не са сковани при
интерпретацията на възприетото от допусканията и мисленето на изследователите. За сметка на това обаче обработката на получената информация е
много затруднена и трудоемка поради нееднородността на получените отговори – нееднородност както в съдържателен, така и във формален (стилов)
план. Независимо от старанието на изследователите, винаги остават отговори,
които трудно могат да бъдат класифицирани и по-този начин се губи част от
получената информация. Трудностите при групирането на получените отговори затрудняват и коректната им статистическа обработка на по-късен етап
от изследователската работа.
Основният проблем при закритите отговори е свързан с по-ниската им
„екологична валидност“. Когато възможните отговори съответстват на броя
на показаните ЕЛИ става възможна логическата обработка на отговорите и
оттам – промяна на съответствието им с реалната ситуация.
Този проблем довежда до създаването на междинен вариант на събиране на информация. Отговорите са закрити, но предложенията са повече от
броя на изобразените ЕЛИ. По този начин се намалява възможността за логическа обработка на отговорите и се повишава достоверността им.
Различните начини на събиране на информация създават и съществени
проблеми при съпоставяне на данните от изследванията на различните автори, използвали един от трите подхода. Обикновено при закритите отговори
се получава много по-голям процент отговори, съответстващи на „ключа“ на
авторите, а при свободните отговори този процент е доста по-малък.
За да се преодолеят тези недостатъци, са създадени и методики, които
се стремят да избегнат вербализирането на отговорите. Такава е методиката
Dashiel. При нея на изследваното лице се разказва история, свързана с определена емоция, и след това от него се изисква да избере фотография, на която е
изобразено ЕЛИ, съответстващо на емоцията от разказа [по 8].
Друга методика е предложена от Boucher и Carlson [3]. При нея се предлагат от 4 до 6 ЕЛИ на един и същи човек и от изследваното лице се изисква да
избере онази, която съответства на зададената емоция. Процедурата се повтаря няколко пъти, като всеки път показваните ЕЛИ са на различни хора.
С развитието на интереса към тематиката се създават и някои специализирани методики за диагностициране на ЕЛИ. Най-популярна сред тях е методиката на P. Ekman и W. Freisen, наречена FACS (Facial Affect Scoring System).
В началния етап се появява методиката FAST (Facial Affect Scoring
Technique), създадена съвместно от P. Ekman и S. Tomkins [6].
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При FACS [7] се следи за промяната, която оказва върху лицевата експресия действието на всеки от лицевите мускули или на комбинация на няколко от тях. Направени са над 5000 видеозаписа на различни комбинации от
действащи лицеви мускули, като се проучва по какъв начин всеки от тях променя лицевата експресия и се търси начин да се разграничат в най-точна степен всяка от действащите комбинации. При диференцирането на промените
на лицева експресия се достига до заключението, че обикновено промяната се
дължи на действието на няколко мускула, които са обединени в специфични
групи, които авторите наричат Action Units (AU).
При работа с методиката наблюдателят кодира наблюдаваната лицева
експресия в единиците (AU), които предизвикват промяната. Резултатът от
прилагането на методиката за всяка лицева експресия се състои в описание на
набор от единици (AU), които участват в реализирането ѝ.
В оценяването на лицева експресия се отчита и времето, в което се отбелязва най-голяма сила на изразяваната емоция, моментът на намаляване на
интензивността ѝ, както и моментът на изчезването ѝ.
При работа с тази методика се избягват термини, свързани с емоциите.
Говори се за наблюдаване на AU 1 или AU 4 (повдигане на веждите заедно нагоре), а не за тъга, излъчвана от разположението на веждите и т.н. След регистрирането на всички единици (AU), участващи в определена лицева експресия, посредством определени правила и пресмятания полученият резултат се
трансформира в интерпретация на преживявани емоции.
Според изследванията на P. Ekman [4] резултатите от прилагането на
FACS при представители на повече от 15 различни културни общества се характеризират с висока степен на точност при разпознаване на емоциите у наблюдаваните лица. Според друго изследване [5] отчетите на наблюдаваните
лица относно същността и интензивността на изпитваната емоция показва
средни и високи корелации с резултатите, получени при прилагането на FACS.
Като резултат от използването на методиката е създадена база от данни,
в която са включени всички специфични единици (AU). В нея са показани начините на действие на лицевите мускули. В тази база данни са изобразени 24
лица, които показват от 6 до 18 примера на 150 различни единици (AU) или
около 7000 изображения.
Другата популярна методика МАХ е разработена от C. Izard. За съжаление, ръкописът (Izard, C. E. The maximally discriminative facial movement coding
system (MAX)), в който са описани подробности относно методиката, не е издаден и сведенията за нея са взети от P. Еkman [7]. Единиците за измерване
при методиката МАХ са разработени в понятия, свързани с осем специфични
емоции, а не с термини, описващи мускулните промени. (По подробно за осемте емоции вж. таблица 1) За разлика от FACS, методиката МАХ не измерва
всички промени в лицева експресия, а само тези, които са свързани с определените емоции. По-късно C. Izard създава методиката AFFEX [7].
Своеобразно продължение на методиката FACS, насочено към изследване на възприятието на ЕЛИ от представители на различните раси, е методи-
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ката JACBART (Japanese and Caucasian Brief Affect Recognition Test) [9]. В тази
методика използваните човешки лица са разделени по равно по полов и расов
признак, което несъмнено обогатява възможностите на изследователите при
провеждане на крос-културални проучвания.
Друга известна методика е създадената от S. Nowicki и J. Carton [11].
Тя е наречена DANVA (Diagnostic Analysis of Nonverbal Accuracy) – FACES2.
Съществено предимство на методиката е, че тя предлага няколко степени на
интензивност за всяко ЕЛИ, което несъмнено обогатява изследователските
възможности.
Използването на описаните по-горе методики обаче е твърде затруднено по няколко причини: първо, изисква се преминаване през специален курс
на изследователите, работещи с тези методики; второ – самото прилагане на
методиките налага използването на доста технически приспособления, които
изискват допълнителни средства; трето – при използването на методиките изследваните лица не се намират в естествената си среда и четвърто – работата с
методиките изисква участието на няколко експерти.
В таблица 1 са посочени резултати от изследвания, използващи някои от
описаните подходи при представители на различни нации.
Таблица 1.
Резултати от изследвания на различни емоции при представители
от различни нации
Нация

N

щастие

страх

отвращение

гняв

изненада

скръб

Америка (а)*
Бразилия
Америка (б)
Англия
Германия (а)
Швеция
Франция
Швейцария
Гърция (а)
Чили
Аржентина
Естония (а)
Америка (в)
Америка (г)
Естония (б)
Германия (б)
Гърция (б)
Италия
Шотландия
Америка (д)
Япония (а)

99
40
89
62
158
41
67
36
50
119
168
70
53
40
85
67
61
40
42
30
29

97
97
96,8
96,2
98,2
96,5
94,5
97
93,5
90,2
94
88
96,7
100
90
93
93
97
98
95
87

88
77
76
67
84
88,8
83,5
67,5
67,8
78
68
60,2
69,8
67,5
91
86
74
82
86
84
71

82
86
83,2
84,5
73
88
78,5
78,2
87,5
85
79,3
89
71,7
92,5
71
61
77
89
79
86
82

69
82
89,2
81,5
83,2
82,2
91,5
91,8
80
76
71,6
77,7
64,6
90
67
71
77
72
84
81
63

91
82
90,5
81
85,5
81
84,2
85,5
80,2
88,3
93
82,5
85,9
92,5
94
87
91
92
88
92
87

73
82
74
74,5
67,2
71,5
70,5
70
54,5
90,9
87,6
84,7
72,6
87,5
86
83
80
81
86
92
74

използвана
методика
ЗО; 6 избора;
ЗО; 6 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
МВ; 9 избора;
ЗО; 6 избора;
ЗО; 6 избора;
МВ; 7 избора;
ОО и ЗО; 6 избора;
ЗО; 6 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
ЗО; 6 избора;

Възприятие на емоционалното лицево изражение от представители ...
Япония (б)
Киргизстан
Малайзия (а)
Етиопия
Малайзия (б)
Китай
Япония (в)
Суматра
Турция

60
80
30
100
31
29
98
36
64

93,8
89,2
95,8
86,5
100
92
90
69
87

58,2
51,3
45,6
58,8
66,5
84
65
70
76

55,8
86
59,2
54,8
97,5
65
60
70
74

56,8
47,2
49,8
37,3
86
73
67
70
79

79,2
71,3
69,8
50,5
95
91
94
78
90

66,8
89,2
66,4
52
100
91
87
91
76
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МВ; 9 избора;
МВ; 7 избора;
ОО и ЗО; 6 избора;
МВ; 7 избора;
ЗО; 6 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;
МВ; 7 избора;

• с буквите в скоби са означени изследвания на представителите на една и
съща нация от различни автори;
• ЗО – закрити отговори;
• ОО – открити отговори;
• МВ –междинен вариант. [данните са по 8, с.205-207]

В нашето изследване участваха 258 представители на българската нация
(средна възраст 23,6 г.). В изследването бе използван методът на свободните отговори. На изследваните лица бяха представени три изображения на човешки лица,
изразяващи три различни емоционални състояния. За изследването бяха използвани оригинални изображения на C. Izard за ЕЛИ – гняв [1] и на Л. А. Регуш [2] за
изненада. Третото изображение, също по Л. А. Регуш, бе на неутрално по отношение на емоциите лицево изражение. Тези ЕЛИ бяха избрани, тъй като от предишни изследвания се оказва, че точността на тяхното възприятие е най-ниска при
представителите на различните нации. Неутралното в емоционално отношение
лицево изражение бе избрано, за да може да се установи доколко при възприятието на ЕЛИ оказват въздействие други фактори, различни от самото ЕЛИ.
Резултатите показват, че 63,95 % от изследваните лица регистрират точно ЕЛИ – гняв. Въпреки използването на свободни отговори при събирането
на информацията се вижда, че полученият процент на вярна регистрация на
изобразяваното ЕЛИ е напълно съпоставим с резултатите от изследването на
представители на другите нации.
Доста по-ниски са резултатите, получени при възприятието на ЕЛИ –
изненада, едва 29,84%. От съпоставката с който и да е от резултатите от табл. 1
се вижда, че процентът, постигнат от българската извадка, е с пъти по-нисък
от тези на другите нации. Това е показател, че ЕЛИ – изненада се бърка с други,
близки до него, но все пак различни ЕЛИ.
По отношение на емоционално неутралното лицево изражение 39,92%
от изследваните лица го характеризират като спокойно. В същото време 8,52%
от тях регистрират гняв и агресия. Този висок резултат, отчитащ наличието на
ЕЛИ, което реално не съществува, може да се дължи или на голяма некомпетентност по отношение на информацията, подавана от емоционалния израз
на човешкото лице при тези изследвани лица, или на специфична особеност
на нашата култура – че спокойното, непоказващо положителни емоции лице,
е израз на агресивни намерения.
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В същото време едва 0,77% от изследваните лица намират в неутралното
по отношение на емоциите лице израз на изненада, което, независимо от малкия брой хора, посочили този отговор (двама), отново насочва към мисълта,
че има хора с много ниска компетентност по отношение на разчитането на
посланията, предавани от човешкото лице.
Получените резултати за представителите на българската нация ни води
към извода, че и в България, както и в другите страни, е необходимо да се
предприемат мерки, които да повишат компетентността на населението по отношение на разчитането на посланията на човешкото лице и, по-този начин,
да се създадат условия за оптимизиране на общуването между хората и повишаване на ефективността на съвместната им дейност.
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МАРТИН БУБЕР ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И
ВЪЗПИТАНИЕТО
Милослава Р. Янкова
MARTIN BUBER ON EDUCATION
AND PARENTING
Miloslava R. Yankova
ABSTRACT: The text presents Martin Buber’s views on education and parenting. It is pointed
out that the philosopher does not offer an overall concept of education and parenting, he
rather considers the status of these processes. In this vein we raise certain issues that focus on
„traditional“ and „modern“ education; also the relationship teacher – student as dialogue,
involving perception; personality of a teacher; tasks of education; the sacrament of parenting,
trust, school discipline and authority of the teacher.
KEY WORDS: education, parenting, involving perception, dialogue, thrust.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-305/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Еврейският философ Мартин Бубер не изгражда цялостна концепция
за образованието и възпитанието. Но тези обективно свързани процеси стоят
на вниманието на мислителя и тяхното актуално състояние го вълнува. Той
е еднакво критичен към класическото образование, което учи на ценности,
които приема като „абсолюти“, и „модерното“ образование, което често дава
приоритет на „обективното знание“ на училището. Независимо от това, Бубер
не ги категоризира за безусловно лоши, което означава, че не смята за необходимо да отхвърли изцяло позициите им. Той предпочита ролята на критичен мислител, отколкото на съдия, посочвайки плюсовете и минусите на двете
концепции за образованието. Така, въпреки че „новото“ образование е склонно да се държи в заблуда за потенциала на детството и за статуса и авторитета на учителя, „освобождава“ класна стая от „репресивния авторитаризъм“ в
„старото“ образование [1]. От друга страна, макар класическата традиция да
работи добре в „предаване на духовното и културно наследство и обезпечаване истинско историческо себеразбиране у детето“, тя проявява „воля за власт“,
ексцесии, обективистка, епистемология и безлични стратегии на преподаване“ [1]. Бубер се противопоставя на използването на всички форми на принуда, индоктриниране, пропаганда или проповядване в класната стая.
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За философа познаването на себе си е първата и най-важна задача на
всеки човек. Затова децата трябва да бъдат научени да изследват своите „два
автономни инстинкта“ – на автор и за общуване. Първият инстинкт му помага
да научи повече за себе си и за света, да разпознава доброто от злото, правилно
от грешно. Инстинктът за общуване прави детското съзнание за „взаимност
и споделяне“, което го подготвя за истински „диалог“ с Ти [2]. По думите на
Бубер, образованието се проваля, ако детето е научено само на инстинкта на
автор, защото „ще подготви нови човешки самотници, което би било най-болезнено за всички“ [3]. Философът критикува натрупването на знания наизуст
и насърчава активната роля на учащия се при избора и изграждането на неговото собствено знание. В този смисъл целта на учащия е да обърне обективното знание в „активно знание.“ При това за учителя е важно да го мотивира да
се самообучава и самоусъвършенства. Но първостепенната задача, която му се
поставя, е „да насочва своите ученици от общуване учител-ученик към универсално общуване“ [2]. Мислителят е категоричен, че не „предоставяне на
възможности за себеизразяване и растеж“, а „подхранването на релационния
капацитет“ е основната функция на образованието [2].
Обучението за Бубер е преди всичко синтез на проучването на релационния свят и преоткриването на традиции и ценности чрез преживяване
на променящия се свят. Ученето е „търсене на смисъла“ или, както е посочено
в определението на философа за образованието, „избор на действителен свят
от човека“ [3]. В този ред на мисли, правейки пътуване, детето се учи, тъй като
се натъква на света, и чрез акта на избор разбира значимото във всички реалности. Ето защо, в допълнение на влиятелната роля на учителя в процеса на
преподаване-учене, философът изисква голяма свобода за учащия се. Както
отбелязва Мърфи, „свободно да се впуснете в непознатото и неразкритото и
пълна отговорност за собственото си знание“ [1]. Бубер е наясно, че „изследователският опит в обучението не е достатъчен … Образованието трябва да
бъде „съзнателно и волево“ [4]. В крайна сметка, знанията и уменията са придобити чрез диалог.
Човешкото съществуване е мрежа от различни взаимоотношения
(междуличностни, естетически и социални, отношението на учене и знание
и т.н.), за да оживява, задълбочава и да изпълва индивидуалното развитие.
Взаимоотношенията предоставят контекст на диалог. В диалога комуникацията е основна и по този начин езикът се превръща в мощно средство по време
на произвеждащия смисъла процес.
Еврейският мислител обръща специално внимание на личността на
учителя. В процеса на преподаване-учене той издига значението на връзката
учител-обучаем и диалога. Учителят трябва да има „формираща, дисциплинираща и силно целенасочена роля“ [1].
За да характеризира естеството на преподаването, Бубер използва две
изображения. Той сравнява обучението с „раждане-даване“ като пише: „Който
преподава традицията на своите ближни, ги разглежда така, сякаш той ги е
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сътворил и създал и ги довел в света“ [1]. Вторият образ за учителя е образ от
хасидските легенди и заемащ централно място в живота на хасидските общности. Това е „задиг“, означаващ учител и лечител на душите. Задиг е „свидетел
на истината, пример за активно и любящо отношение към неговите последователи и неговото безрезервно общение с тях“ [1].
Други образи, които налага Бубер за учителя, са на филтър и селектор.
Учителят като „филтър“ поема задачата за „пречистване на различни съобщения, пристигащи от околните“. Като „селектор“ учителят противостои на
старото образование, характеризиращо се с пасивно приемане на традицията,
която се излива отгоре (символизирани от „фуния“), както и на „новото“ образование (представлявано от „помпа“), чиито картини се рисуват чрез собствените статични сили [2].
Макар връзката учител-ученик да е йерархична, педагогическата сфера е диалогична. Учителят поема голяма отговорност да оказва влияние върху своите ученици, техния растеж и развитието на техните възможности.
Учителят може да „схване“ своите ученици, но неговите ученици са „неспособни“ за „разбиране“ на своя учител. Затова учителят трябва да застане едновременно на двата полюса на образователната сцена: неговата собствена и
тези на учениците. Бубер е категоричен, че „За обучението на характери, ти не
се нуждаеш от морален гений, но … от човек, който е напълно чувствителен и
е способен да комуникира директно със своите ближни [3]. Много емоционално мислителят обрисува представата си за добрия учител: „Един добър учител
възпитава, когато говори така добре, както и когато мълчи, по време на уроците така добре, както по време на междучасието, по време на случаен разговор,
чрез своето собствено поведение …“ [5].
Учебната програма, одобрена от Бубер, включва общо образование,
религиозно и морално възпитание, естетическо възпитание, образование за
обществото и образование за възрастни. Общото образование помага на учениците да развиват знания за себе си и за света. То има за цел да обучава студентите да бъдат едновременно човеци и интелектуалци, използвайки такива
методи като диалога и критическия смисловообразуващ процес. В религиозното и моралното обучение учениците се научават как да се интерпретират
традициите чрез образи и символи в музиката, изобразителното изкуство, литературата, и т.н. и да развият начини за разбиране на техните значения. Също
така помага на учениците да изградят свой собствен характер. Естетическо
възпитание се фокусира върху творческия капацитет на човешките същества
и развива въображението и чувствителността като подготовка за по-богат
опит с различни аспекти на живота. Това за Бубер са вътрешни движения към
външния по-голям свят. Знанията за обществото и образованието за възрастни свързва човеците заедно като една общност на общностите. По този начин
се насърчава споделянето на определени идеали и постигането на конкретни
цели сред членовете на общността така, както се насърчава диалогът между
общностите.
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Като религиозен човек, за когото животът е подарък от „по-горе“, философът държи човешките същества отговорни за своето екзистенциално присъствие, но и в пълно съзнание за тяхната „битийност“ в рамките на общността. Той настоява, че една от жизнените цели на образованието е да помогне на
детето „да стане себе си“.
Бубер вижда в живота голям потенциал за взаимен диалог. Всеки разчита и зависи от другия. Приносът на всеки член на общността се отразява чрез
неговото индивидуално и обществено съзнание и взаимодействия с други.
Образованието може да го превърне в здрава клетка от организма на обществото. Философът вярва, че изучаването на себе си и възприемането на „другия“ в своята сингулярност са задача за всеки човек. Преподавателите трябва
да подпомогнат учащите се в нейното изпълнение. Образованието като чист
диалог изисква учащите да останат отворени към реалността на безусловното
и непреходното, на непознатото и неразкритото. За младежта тази отвореност
е жизненоважно изискване. Бубер пише: „Младостта е време на тотална откритост. С напълно отворени сетива тя поглъща пъстрото изобилие на света;
с пълно желание дава на себе си необятността на … В стремежа си за знания
знае, че няма ограничения, различни от тези, определени от своя опит, в своята жизненост не носи отговорност, различна от общата сума на собствения
си живот“ [6]. В един взаимосвързан свят образованието е средство да се помогне на хората да разберат личното си присъствие като уникална реалност,
взаимодействаща първо с общността и след това с обществото. Важно е да се
отбележи, че Бубер призовава хората да продължат обучението си през целия
живот [7].
Мартин Бубер не приема възпитанието да се разглежда като „развитие
на творческите сили в душата на детето“. Тази формулировка според него до
голяма степен е повлияна от теориите на Фройд и Адлер, с които води остра
полемика. В това вижда уклон към индивидуализъм, насочване към функционалното развитие за сметка на личностното. Функционалната творческа способност, като например талантът за рисуване на картини, не води към човешки контакти. Творящият е самотен и затова нещастен. Само когато някой „го
вземе за ръката, за да му стане (не в сферата на изкуството) спътник, приятел,
любим, само тогава той открива чудото на взаимността и се прониква от нея
в своето сърце. И затова образованието, насочено изключително към развитие на творческите сили, заплашва човечеството с нова самота, изпълнена със
страдания“ [8]. Мислителят допуска, че когато целта на възпитанието и обуче
нието става функционалното развитие на детето, усъвършенстването на неговите умения и навици, интелект и памет и т.н, детето може да остане егоист.
В този ред на мисли философът определя като основна грешка разбирането на детското творчество като индивидуален процес, вследствие на което
не остава място за взаимоотношения между учител и ученик, за диалог между тях. Именно този диалог е „светая светих на педагогическия процес. Само
вътре в него се осъществява тайнството на възпитанието, формиране на ли-
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чността“ [9]. Тук иде реч не за външно общуване между учител и ученик като
обмен на реплики на някаква зададена тема. Австрийският философ разбира
взаимоотношенията между учител и ученик като най-важната разновидност
на човешките отношения.
Философът не приема възпитанието като технологичен процес на внедряване на знания, умения и навици, в резултат на което ученикът и учителят
остават чужди един на друг. Учителят може блестящо да владее методиката,
напълно да познава своя предмет, да разполага с всички възможни технически средства и учебници, но няма да се случи тайнството на възпитанието.
Това тайнство се възприема от философа като религиозно явление от висш
порядък.
Даже при повече от успешно усвояване от ученика на учебната програма може да се говори за педагогически провал на учителя. Коренът на това
положение е, че възпитанието не е усвояване и даже не е само развитие. То е
раждане в душата на детето на същността на неговото духовно „Аз“.
Централен момент в педагогическия процес за Бубер е превръщането
на общуването между учителя и ученика в диалог „Аз и Ти“. За да обясни този
процес философът въвежда понятието включващо възприятие. То е абсолютно безкористно отношение на учителя към ученика. Детето вярва, че в отношението си към него учителят не преследва собствените си цели (например
да се докаже като добър педагог за сметка на учебните постижения на своите
ученици ) и искрено приема участие в неговата съдба. Ученикът става част от
живота на учителя, който е заинтересован от неговото щастие. Заедно с това
детето трябва да бъде уверено, независимо от това дали го осъзнава или е подсъзнателна увереност, че в него виждат не просто учащ се, а преди всичко личност, достойна за уважение.
„Включващото възприятие“ е резултат от личните духовни усилия и е едностранно. Учителят не трябва да разчита на взаимност от страна на детето, а да
си дава отчет, че всяка негова дума, всяка постъпка оказва влияние върху ученика. Това изисква не толкова професионализъм, знания и интелект от педагога, а е присъствие „в душата на конкретния ученик, уникалната личност и свой
партньор по диалог, потопен заедно с него в ситуация на „учене“ и възпитателно
формиране, което образува две граници на единния процес. В този процес учителят и ученикът участват в равна степен, но от различни страни“. [8]
Философът подчертава, че отношенията на учителя и ученика не трябва да се изграждат на базата на избор. Учителят няма право да оказва предпочитание, независимо дали някои от учениците са му симпатични, а други – не.
Дадено дете става част от душата на учителя, част от неговия живот само защото
е негов ученик. При това педагогът е наясно, децата не са в състояние да постигнат духовния свят на учителя. Това може да стане едва когато станат възрастни
и тогава ще им е необходимо „включващото възприятие“ на учителя.
Диалогът „Аз и Ти“ и „включващото възприятие“ пораждат в душата на
детето доверие и то не само към конкретния човек, към хората въобще и към

180

Милослава Р. Янкова

света като цяло. Педагогът се явява концентриран израз на външния свят с
неговите изисквания и права по отношение на детето. В очите на ученика учителят олицетворява и въплъщава цялата „възрастна“ реалност.
По такъв начин Бубер обосновава виждането си, че учителят представя
не само учебната програма, т.е. сумата от знания и навици, които е длъжен да
предостави на ученика. Дори социалните поведенчески нагласи и даже нравственият императив не изпълват цялостната дейност на педагога, „но нещо неизмеримо по-голямо; целият свят, разкриващ се макар не актуално за ученика,
но заслужаващ да служи за предмет на неговите стремежи, — в този смисъл,
че в този свят ученикът ще може предано и ефективно да се реализира“ [10].
Бубер намира пряка връзка между знание и доверие. „Доверието към
учителя означава знание. Ненадеждният свят хвърля младата душа на произвола на съдбата, обричайки я на разочарование, а знанието я защищава —
знанието на това, че съществува човешката истина, истината за човешкото
съществуване. И не само съществува, а е въплътена в учителя. Доверието на
ученика към учителя, основано на такова знание, твори чудеса. На смяна на
упоритата съпротива идва съучастието“ [11].
Доверието за Бубер е самостоятелна ценност и залог за педагогически
успех, успех във възпитанието, разбиран като раждане на личността, като
тайнството на духовното ставане на човека. Доверието ражда самоуважение, което е израз на уважението на детето към себе си като към личност.
Именно това е основното, което трябва да даде училището на детето, защото
функцията да обучава е недостатъчна за училището.
Идеал за отношенията между учител и ученик Мартин Бубер вижда във
взаимодействието Майстор и Чирак, както се осъществява в средновековните
занаятчийски братства. Там чиракът е не просто обект за предаване на знания, умения и навици, а духовен наследник на тайнствената традиция, част от
която са двете групи. Ученикът заедно с учителя постига „тайната на живота“.
Такъв е педагогическият идеал на Бубер.
Елемент от взаимоотношенията в училище са проблемите, свързани с
дисциплината в училище и авторитета на учителя. Философът приема, че взаимоотношенията между учителя и ученика трябва да са свободни. В противен
случай е невъзможна истинска човешка близост. Бубер схваща свободата като
външна свобода, т.е. свобода от принуда, и вътрешна — като свобода на избора. Така разбрана свободата е условие за педагогическия процес, а не негово
съдържание, както го разглеждат водещите англосаксонски и немскоезични
педагози, съвременници на австрийския мислител.
Свободата не е естествено състояние на човека, а най-голяма ценност, на
която човек трябва да се обучи. Той не вижда в нея самоцел. Придобиването на
вътрешна свобода не изисква освобождаване от външни авторитети. Учителят
стои стъпало по-високо в стълбата на духовната йерархия спрямо ученика. От
това произтича неговата власт и авторитет. Това виждане отличава подходът
на еврейския мислител както от традиционния, така и от съвременния педагогически стереотип.
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Бубер еднакво осъжда „намесата“ и „произвола“. Затова критикува традиционната педагогика за диктата на учителя, докато съвременната му педагогика го плаши с пренебрежението спрямо авторитета и всепозволеността. За
него педагогът, макар да притежава власт, „я употребява с максимална сдържаност и умереност“ [9]. За Мартин Бубер връзката, диалога между учителя
и ученика е най-важното. От тази гледна точка учител не е всеки, получил педагогическо образование, а педагогиката не е просто професия, а призвание.
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Въпросът за свойствата на хармоничните интервали изглежда отдавна
изчерпан с множеството теории, посветени на сонантността [4:407-408]. Това
явление, отнасящо се до фоничните характеристики на съзвучията, притежава множество нюанси, които може би излизат извън неговите рамки. За да
бъде сигурно такова твърдение, е необходимо да се дефинират няколко понятия – сонантност, акустичност, фонизъм. По отношение на първото от тях
това вече е направено [1:98], останалите две се подразбират, но връзката и границата между всички тях се нуждае от доизясняване. Например теориите за
сонантността не могат да обяснят двойствената природа на квартата, от една
страна консонанс, от друга, в рамките на секстакорда – като дисонанс. Същото
може да се забележи и по отношение на тритонуса. Хиндемит го смята за найнапрегнат дисонанс [3:137], но това е валидно, само ако е формиран спрямо
баса. В по-горните пластове на фактурата, а също и интервалът, взет изолирано в средна и висока теситура – звученето е различно. Често се забелязва
едно интересно явление при обучението на ученици в занятията по солфеж за
отгатване на интервали – те трудно различават фонизма на тритонуса от този
на малката секста. При допускането на такива грешки е логично да си зададем
въпроса – какъв дисонанс е тритонусът, след като един, макар и неукрепнал,
музикален слух го смесва със звученето на консонантен интервал. Подобни
размишления може да предизвика и септимата, преди всичко малката, която в състава на някои четиризвучия тушира недостатъците на едноименни-
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те тризвучия от акустична гледна точка, въпреки че се приема за дисонанс.
Всъщност такива странни метаморфози можем да открием почти при всеки
интервал, в по-голяма или в по-малка степен. Всичко това води до заключението, че не би могло да има универсална постановка за даден интервал или
съзвучие. Нюансите и противоречията в тяхната фонична характеристика зависят в по-малка или в по-голяма степен от разполагането им в музикалното
пространство и, разбира се, от процесуалната природа на функционалността.
Последният фактор няма да бъде обект на това изследване, защото връзката
му с фонизма е изяснена в друг научен труд [1:93-107].
Преди вниманието да се фокусира върху свойствата на хармоничните
интервали, е необходимо да се изясни значението и връзката между понятията
сонантност, акустичност, фонизъм. Като физична основа на трите понятия
служи натуралният звукоред (обертоновият ред).
Сонантността предполага фрагментарен подход и се базира на отделни сегменти (интервали) от този звукоред като, с изключение на прима и октава, предполага изключване на неговата основа. Въпреки твърдението на някои
учени за „липсата на абсолютна концепция за консонанса и дисонанса“ [6:16],
можем да приемем схващането на повечето учени за границата между консонанс и дисонанс в зоната на седмия тон от поредицата. Така всички сегменти
от седмия тон нагоре се определят като дисонантни. Прави впечатление, че
някои интервали могат лесно да се обяснят като съседни тонове от поредицата, а други (тритонус, секста и септима) се формират като несъседни тонове от
звукореда. Това поражда редица трудности при изясняването на фоничната
им природа. Всъщност секстите и септимите могат да се приемат като обръщение съответно на терците и секундите, но тритонусът при всички случаи е
формиран между несъседните пети и седми тон, т.е. присъства в директорията
на консонансите и граничи с тази на дисонансите. Затова в средна и висока
звучност той е дефиниран като най-близък до звученето на консонансите [1:96
]. Ако приемем, че разбирането за консонанс и дисонанс е относително, варирайки в различните епохи, така и границата между двете категории може да
бъде разтеглива. Тя дори може да бъде само игра на думи, както приказката
за полупразната и полупълната чаша, която и в двата случая е с еднакво съдържание на течност. Така тритонусът може да се приеме като най-противоречивият консонанс, дори повече от квартата. Само трябва да се припомни
как традиционната хармония изключва употребата на умаления квинтакорд,
докато признава съществуването на квартсекстакорда с участието на квартата, но го приема за дисонанс.
Тритонусът и квартата са най-фрапантното противоречие между различните им фонични прояви в музикалното пространство, чието обяснение
все още не е изчерпателно, може би защото хармоничните интервали освен
сонантност имат и друго свойство.
Акустичността предполага цялостен поглед върху натуралния звукоред и най-вече върху неговата основа. По тази причина векове наред учените
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се лутат в обяснението на минора. От строго акустична гледна точка то е непълноценно, дори невъзможно, но от сонантна – да, с признаването на терците
като консонантни интервали. Това обяснява разликата между двете понятия и
нуждата от тяхното диференциране.
Фонизмът е по-широко понятие, което обединява действието на сонантните и акустичните свойства на интервалите и съзвучията. С други думи
това е характерното звучене на вертикалните конструкции, често наричано
хармоничен колорит.
От всичко това следва, че хармоничните интервали имат не само сонантни, но и акустични свойства, обединени от представата за фонизъм.
Предстои да бъдат изяснени акустичните свойства на интервалите, които музикалната наука не отделя от сонантните.
Придържайки се към разбирането за акустичност, би могло да се изведе следното правило, че въпросното свойство зависи от мястото на основния
тон на интервала в натуралния звукоред. Степента на акустичност ще се определя от това дали този основен тон съвпада с основния тон на натуралната
поредица. По този начин може да се очертае първата група интервали, които
следва да бъдат окачествени като акустични. Към нея могат да бъдат причислени интервалите прима, октава, чиста квинта, голяма терца, малка септима.
Тяхната степен на акустичност не би следвало да е еднаква, защото основният
тон на първите два съвпада с този на звукореда, квинтата се формира спрямо
неговото октавно подобие, терцата спрямо двуоктавното подобие, а септимата
е най-отдалечена и се образува между несъседни тонове.
Какво значение има акустичността на хармоничните интервали в многогласната музика? При фактурата с „изявен бас“ [2:10] въпросният най-нисък глас придобива акустична обусловеност с интервалите, които се образуват спрямо останалите гласове, докато при тази „без изявен бас“ [2:10] зависимостта е само сонантна. От степента на акустичност зависи вертикалната
стабилност на съзвучията и мотивите за избор на басов тон в конкретния
момент, в зависимост от това дали е необходимо хармонично съвършенство,
равновесие, покой или обратното – неравновесие, напрежение, неустойчивост. Например с това качество на интервалите може да се обясни предимството на голямата спрямо малката терца, респективно на мажора над минора.
Интересен е въпросът с малката септима. От една страна, тя се окачествява като дисонанс, от друга – като акустичен интервал. Вследствие на това
трябва да се разбира, че дисонантното напрежение на интервала в съзвучието не може да му осигури тоникална функция в традиционната хармония, но
може да играе стабилизираща роля във въпросния вертикал. Например доминантовият септакорд звучи много по-стройно и съразмерно в сравнение с
неговите обръщения. Трябва да се направи уточнението, че такава степен на
акустичност може да съществува само на разстояние не по-малко от това в
натуралния звукоред, т.е. две октави плюс малка септима. Като доказателство
може да се посочи фактът, че такъв интервал, формиран спрямо седмия тон,
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се използва в микстурите на органа. Със сигурност може да се установи, че
впечатлението от такава органова звучност не е за дисонанс и дисхармония, а
точно обратното.
Останалите интервали не би следвало да се определят като акустични,
но при изследването им ще се окаже, че могат да се класифицират в няколко
категории. Техните свойства ще зависят от съотношението между частичните тонове към основния и горния тон на интервала. Когато става въпрос за
частични тонове, в конкретния случай най-голямо значение придобива третият – чистата квинта, който Шенкер нарича „първороден сред обертоновете“ [5:207]. Причината за това е, че вторият и четвъртият са октавно подобие
на първия, а петият, шестият и т.н. са значително по-слаби като присъствие в
тембровата амалгама на тона. Ако квинтата на основния тон консонира спрямо горния на интервала, такава конструкция би имала по-голяма акустична
стабилност в сравнение с тези, при които се наблюдава дисониране. Такова
консониране съществува при малката терца. Неслучайно тя би могла да бъде
„фонично ядро“ [1:90] на тоническия акорд, респективно „основно ядро на
тоникалността“ [1:90] в минорното наклонение.
Подобен е случаят с голямата септима, където също се наблюдава консониране между въпросните елементи и тя също може да бъде фонично ядро
на тоническия акорд в т.нар. „сложни тоники“ [3:84-85] от началото на ХХ век.
Интервалът се формира между шестия и единадесетия тон, т.е. значително поназад в натуралната поредица, поради което отстъпва по стабилност на малката терца. Все пак по посочените показатели двата интервала могат да се обособят в самостоятелна формация и да се именуват като полуакустични І група.
Друга група интервали формират дисонанс на квинтата към основния
тон и горния тон на интервала. Тук от съществено значение е в каква позиция
са дисониращите тонове. Степента на акустичност е по-добра, ако горният тон
на интервала е разположен над квинтата на долния. Това дава възможност на
основния тон да прозвучи по-пълноценно със своите обертонове, което придава по-голяма акустична стабилност на конструкцията. Към тази група спадат голямата и малката секста, които могат да се окачествят като полуакустични ІІ група.
При други два интервала, вече коментираните кварта и тритонус, квинтата попада над горния тон, което не дава възможност на основния тон да се
изяви пълноценно. При квартата дисонирането е на голяма секунда, а при
тритонуса е по-остро – на малка. Тези два интервала могат да се окачествят
като неакустични. Към същата група могат да се причислят и голямата и малката секунда, които поради нищожния си обем сами по себе си не могат да
носят усещане за акустичност. Eдинствено голямата нона се формира спрямо
основния тон на натуралния звукоред, но за да се говори за някаква степен на
акустичност е необходима теситурна дистанция повече от три октави, затова
този интервал понякога може да участва в състава на дадена сложна тоника.
Все пак формирането на интервала спрямо деветия тон създава трудност той
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да се причисли към акустичните интервали, тъй като тоновете след осмия са
от несъществено значение за целокупната хармония поради отдалечеността
им от основата на звукореда и непълноценното им динамично присъствие в
скалата на обертоновете.
В заключение трябва да се напомни, че акустичността не трябва да се
смесва със сонантността като качество на интервала. Това, както беше посочено, са различни свойства на хармоничните интервали. Свойството акустичност на интервала неминуемо оказва влияние върху съзвучията и съображенията за избор на басов тон. Например секстите и свързаните с тях мажорни и
минорни сексакорди са консонанси, но те не могат в многогласната фактура с
изявен бас да бъдат заключителни тоникални конструкции. За разлика от тях
септимите могат да изпълняват такава функция в състава на сложните тоники. В бъдеще предстои да се установяват редица противоречия между сонантните и акустичните свойства на интервалите и съзвучията – един интересен
въпрос, който ще бъде обект на по-нататъшни изследвания.
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NEUROPSYCHIATRIC FEATURES
OF ENGINEERING STUDENTS
OF THE TECHNICAL UNIVERSITY VARNA
Nadezhda G. Jordanova, Yanka G. Stoyanova
ABSTRACT: The report discusses the importance of neuropsychiatric problems and reactivity of human rights, in particular students from the Technical University of Varna. The data
presented are part of a large-scale dissertation research in the field of vocational and applied
adaptation of physical education and sport for engineering students. MBA has a pilot character and objectives improving the methodology for the main (conversion) experiment.
KEYWORDS: Neuropsychiatric reactivity, emotional and volitional resistance, stress, confidence, activity, mood, items, deviations sigmalni
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въпросите за нервно-психичната реактивност на населението отдавна
стоят на вниманието на различни институции от държавното управление, защото засягат всеки член на нашето общество, т.е. рефлектират върху главната
производителна сила – човекът. Това е особено важно днес, тъй като усъвършенстването на механизацията, автоматизацията и информационното осигуряване на труда поставя нови, още по-големи изисквания към нервната система и психиката на човека, към неговите интелектуални способности, към
неговата емоционална и волева устойчивост [2, 4, 5].
Изложените постановки имат определен резонанс към основните социални характеристики на студентите в съвременните условия на динамичен
живот и труд в условията на университетското образование. Нарастващите изисквания и образователни стандарти, промяната на условията на живот и безспорно социално-икономическите сътресения през последното десетилетие, и

188

Надежда Г. Йорданова, Янка С. Георгиева

повече дори, определено води до стрес. В момента населението на България е
подложено на няколко пъти по-голямо количество стрес от преди няколко десетилетия. Данните от преди 3 години сочат, че 1 млн. българи са подложени
на стрес. Най-застрашени са младите хора, които живеят интензивно.
Стресът на работното място e вреден физически или емоционален
отклик, който възниква, когато има слабо съответствие между необходимостите, възникващи на работното място и възможностите, способностите, ресурсите или нуждите на работещия [3]. Обикновено стрес възниква и при нарушаване на баланса в работата или личния живот.
Свързаните със стреса нарушения и разстройства могат да обхващат
дълга редица от състояния, включително депресия, безпокойство, посттравматичен стрес и други, както и емоционално напрежение като липса на удовлетворение, умора и други, маладаптивно поведение като агресия или злоупотреба с вещества, когнитивни проблеми като липса на концентрация и
проблеми на паметта. В крайна сметка тези състояния могат да доведат до
по-слабо представяне на работното място или дори нараняване при работа с
опасни вещества или машини и съоръжения.
Стресът може да възникне в следствие на едно шокиращо събитие, което се отразява на емоционалното ви състояние за по-дълго, или като резултат
на продължителни негативни мисли и събития. Сам по себе си стресът е нормална реакция на организма, която му помага да се адаптира към промените.
Проблем има, когато стресът се превърне в хронично състояние, което става
част от ежедневието на човека и малко по малко се отразява на емоционалното и физическото състояние. Преобладаващите болести и неразположения,
които може да доведе хроничният стрес, са: диабет; хипертония; ставни проблеми; болки в гърба, гастрит, язва, сексуални смущения (еректилна дисфункция и др.), проблеми с фертилността при жените в следствие на стресови
състояния и др.
✓ Целта на изследването е да диагностицираме невропсихичната реактивност на студентите и студентките от инженерните специалности на ТУ –
Варна.
✓ За реализиране на поставената цел решихме следните задачи:
1. Анализирахме основните теоретични постановки, които имат връзка
с изследването, и прецизирахме основните работни понятия.
2. Изследвахме някои нервно-психически процеси на студентите от инженерните специалност на ТУ – гр. Варна като бързина на нервните
процеси, интензивност и устойчивост на вниманието и самочувствието, активността и настроението на студентите.
3. Обработихме статистически получената емпирична информация от
приложената диагностика и извършихме съответните анализи.
◆ Предмет на изследването са невропсихическата реактивност на студентите и студентките от първи курс на ТУ – гр. Варна – инженерни специалности.
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◆ Обект на изследването са индивидуалните и груповите количествени
и качествени показатели, които характеризират невропсихическата реактивност на студентите и студентките от първи курс на ТУ гр. Варна – инженерни
специалности.
◆ Субект на изследването са 47 студентки от …….курс на инженерните
специалности на ТУ гр. Варна.
◆ Методика на изследването: за решаване на задачите на изследването
и за постигане на целта използвахме комплексна методика.
✓ Тест за максимална честота на движенията – тепинг-тест.
Изследваното лице с помощта на молив или химикал нанася последователно удари върху лист хартия формат А4. Задачата е да се нанесат
колкото се може повече удари за време от 10 сек. Сумира се и се записва броят на ударите. Ударите се изпълняват основно от китката на
удобната ръка.
✓ Интензивност и устойчивост на вниманието – изследва се с помощта на специално съставен тест. Тестът представлява геометрически
фигури. Задачата е да се зачеркне една от тези фигури. Измерва се времето за работа и се отчитат направените грешки.
✓ САН тест. Методиката е разработена в Санкт-Петергбургската военномедицинска академия [3]. Представлява система от оценъчни скали
на принципа на оценъчната биполяризация (от +3 до –3). Оценяват се
три показателя (скали):
Самочувствие – айтеми N 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Активност – айтеми N 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Настроение – айтеми N 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.
По всяка скала се получава сумарен показател, който, разделен на 10,
дава оценка в диапазона от +3 до –3. Оценките на всяко състояние се сумират
и се определя моментното емоционално състояние.
Нашата модификация се състои в това, че за по-голяма прецизност изработихме таблици за оценка по метода на сигмалните отклонения (метод на
Мартин) отделно за двете полови групи.
Резултати и анализ
Един от важните показатели, които характеризират подвижността на
висшата нервна система, това е способността на човека да извършва максимално количество движения за кратко време. Умението на човека да управлява своя двигателен темп, т.е. честотата на извършване на различни движения
или бързината на тяхното повторение, определя в значителна степен успеха
в много трудови, спортни и други дейности, свързани с неговата двигателна
активност.
В таблица 1 представяме резултатите от нашата диагностика чрез тепинг-теста и сравнителния анализ с други аналогични проучвания – в случая
с националните изследвания през 70-те години на миналия век. Открояват се
три сходни тенденции: мъжете се отличават с по-добра реактивност – макар
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и с минимална разлика; няма основания да приемем, че се открояват акселерационни или ретардационни промени; трето – може да приемем, че вариативността в двете полови групи и двете изследвания клони към ниска, което
детерминира подчертана хомогенност за репрезентативните извадки по този
показател.
Таблица 1. Резултатите от тепинг-тест, проведен през 2012 г. и
национално изследване, проведено през 70-те години на ХХ в.
№ по
ред
1.
2.
3.
4.

Показатели

n

ТТ
Мъже студенти
2012
Мъже – НИ
1970
ТТ
Жени студентки
2012
Жени – НИ
1970

37

Стат. параметри
Av
Sav
V%
73.4
0.9
12.26

200

72.7

0.7

13.3

52

70.1

9.2

13.12

157

67.1

8.9

13.3

Таблица 2. Бързина на движенията на ръката от раменна става
№
по
ред

Показатели

n

Статистически параметри
Хmin Nmin

Av

Sav

V%

1.

Бързина на движенията
на ръката – мъже

37

34

67

42,6

6,9

16,1

2.

Бързина на движенията
на ръката – жени

52

32

60

42,3

6,05

14,3

В таблица 2 са представени данните, които характеризират бързината на движението на ръцете от раменната става чрез почукване по дискове.
Всъщност тези данни по друг начин разкриват подвижността на нервните
процеси. Данните от статистическия анализ разкриват, че тази двигателна реактивност затруднява повече студентите. Това се вижда от по-високата вариативност в сравнение с тепинг-теста. Динамиката на разпределение се представя на фиг.1 и 2. Може да се приеме, че е близо до идеалното Гаус-Лапласово
разпределение със слабо изразена лява асиметрия и по-силен ексцес при мъжете в сравнение с този при жените.
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Фиг.1. – разпределение мъже

Фиг. 2. – разпределение жени

Анализът на данните (табл. 3) показва, че продуктивността на работа по
коректурния текст в посочената възраст не се различава съществено от сродните национални изследвания през периода 1980-1982 година. От гледна точка
на статистиката следва да отбележим, че при нашето изследване не може да
се откроят възрастово-полови различия. Вариативността е сходна и може да
бъде определена като сравнително висока, което определя определена разнородност за извадката.
Табл. 3. Интензивност и устойчивост на вниманието – брой правилни знаци
№
по
ред
1.

2.
3.

4.

Показатели

n

Интензивност и
устойчивост на вниманието
37
при студенти-мъже
2012
ИУВ – Мъже – НИ
147
1980
Интензивност и
устойчивост на вниманието
52
при студенти-жени
2012
ИУВ -Жени – НИ
122
1980

Статистически параметри
Хmin Nmin

Av

Sav

V%

26

93

72.8

13.7

18.8

27

90

71.9

14.4

21.4

32

97

71.1

13.2

18.6

35

98

71.9

13.3

18.5
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Таблица 4. Самочувствие, активност, настроение
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПОКАЗАТЕЛИ
САМОЧУВСТВИЕ
мъже
АКТИВНОСТ
мъже
НАСТРОЕНИЕ
мъже
САМОЧУВСТВИЕ
жени
АКТИВНОСТ
жени
НАСТРОЕНИЕ
жени

n

Статистически показатели
Хmin

Хmax

Av

Sav

V%

26

1,8

2,9

2,3

0,3

13,0

26

0,5

2,8

1,5

0,5

10,0

26

0,5

3,0

2,3

0,5

21,7

26

1,6

2,8

2,2

0,3

13,6

26

0,9

2,8

1,6

0,6

37,5

26

0,5

2,9

2,4

0,5

20,8

Самочувствието е чувство, усещане за добро душевно и физическо
състояние и увереност в собствените си сили и способности. Оценката за мъжете е 2,3 – висока оценка, а за жените 2,2. Разликата е минимална, а вариативноста подсказва хомогенност на извадката. Тя клони към ниска.
Активността, която може да се окачестви като дееспособност, действеност, енергичност – в сравнение със самочувствието и настроението, е на
най-ниското ниво – 1,5 за мъжете и 1,6 за жените. Оценката може да определена като над средна.
Настроението е относително продължително емоционално състояние.
Настроенията се различават от простите емоции с това, че са по-малко специфични, по-малко интензивни и по-малко вероятно да бъдат причинени и
предизвикани от конкретен стимул или събитие. Относно представената извадка (таблица 4) за мъжете оценката е висока по седем степенната скала на
Мартин – 2,3. Същото се констатира и при жените – 2,4.
Заключение
Изложените анализи позволяват да изведем следното обобщение – студентите и студентките от ТУ – гр. Варна се характеризират с нервно-психична
реактивност за възрастовата група 20-годишни с динамика, типична за българската популация. Особено благоприятна е груповата характеристика за
показателите самочувствие, активност, настроение. Следователно може да направим извода, че в първи курс студентите могат да приемат нормално нервно-психическото натоварване, произтичащо от спецификата на напрегнатия
учебен трудов процес. Усилията трябва да бъдат насочени към онези 18,10%
от студентите, които се отличават с ниска и много ниска нервно-психична ре-
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активност. Средствата на физическото възпитание и спорта за тях трябва да
бъдат моделирани в адекватна професионално-приложна насоченост.
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ABSTRACT: This article deals with the question of incentives and penalties for the students
during the period of socialism. They are described on the basis of official regulations approved
by the Ministry of Education at that time. Described are popular rewards and penalties for
students during the period.
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„Дисциплината е организирано
принуждение, имащо за цел
да се уреди или организира нещо.“
С. Гесен

Въведение
Какво е социализъм? Терминът произлиза от латинската дума socialis
и френската socialisme. В речника на чуждите думи в българския език понятието е дефинирано като „1. обществен и държавен строй, при който е установена диктатура на пролетариата, унищожени са експлоататорските класи
и средствата за производство са обществена собственост; 2. учение за такъв
строй“ [9:581]. Във философския речник е записано, че социализмът е „социален строй, който възниква в резултат на социалистическата революция, осъществяваща прехода от капитализма към социализма“ [10:561]. Често терминът „социализъм“ се корелира с понятието „тоталитаризъм“, което поражда
необходимостта от неговото дефиниране. Етимологията на думата „тоталитаризъм“ се свързва с латинската дума totalis, която означава – цял, пълен. В
този контекст понятието е дефинирано като „обществено-политически строй,
който се характеризира с всеобхватна деспотична намеса на авторитарно-бю-
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рократичната държава във всички жизнени проявления на обществения организъм и в живота на отделните личности“ [10:617], а в краткия електронен
философски речник под тоталитаризъм се разбира политически режим, при
който има сливане на държавата с единствената легитимна партия и всеобщо
господство в обществото на дадена утопична идеология; характеризира се с
ликвидиране на основните конституционни и граждански свободи и на демократичния плурализъм; налаган е чрез терор, преследване на опозицията и
на всяко свободомислие [15]. Въпреки различните на пръв поглед дефиниции
може да се каже, че по своята същност социализмът е тоталитаризъм.
Превратът от 1944 година поставя началото на изграждането на социализма в България. Страната попада в „примката“ на идеологическите императиви, от които и днес, почти 70 години по-късно, не може да излезе. През
този период тя се намира в съветската сфера на влияние, в резултат на което настъпват съществени промени в обществения, икономическия и културния живот, които „засягат цялостно държавата, която тръгва по нов път
на развитие“ [6:11]. Промените не подминават и образователната система.
Сътресенията в българското образование започват непосредствено след 9 септември 1944 година. Те са породени от намесата на политическите фактори в
сферата на просветата [6:12]. От 1948 година в образователната система започват да се прилагат елементи от съветския модел, които нарушават демократичните национални традиции. През септември 1948 г. е приет Закон за
народната просвета, който утвърждава държавното начало в образователното
дело и поставя като основна цел формирането на „граждани строители на
социалистическата държава“ [3].
Чрез образователната политика най-лесно и най-бързо се „внедряват“ в
съзнанието на младото поколение желаните от управляващата Българска комунистическа партия (БКП) възгледи и идеи на господстващата по това време
марксистко-ленинска идеология. Политиката, която се води през този период,
е политика на постоянен идеологически натиск върху образователния процес.
Законът за народната просвета от 1948 година полага основите на социалистическата система на образование, чиито основни цели и задачи са тясно свързани с комунистическото възпитание. На училището се поставя нова задача –
„да възпитава в духа на прогресивните идеи, да предпазва учениците от шовинистични и всякакви други реакционни идеи, като заедно с това се грижи за
формирането на здрав научен и обществено-политически мироглед“ – пише
Ж. Атанасов [1:285]. Засилва се идейно-политическата насоченост на обучението и възпитанието на подрастващото поколение и се въвежда задължителното изучаване на руски език.
През 1948 година Министерството на народната просвета (МНП) изготвя материал за социалистическото възпитание на учениците. Една от седемте
основни задачи, които са визирани в този материал, е свързана с изграждането у учениците на съзнателна дисциплина. Въпреки строгите дисциплинарни
мерки „след 9 септември се наблюдава значителен спад на училищната дисци-
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плина. Много ученици явно и демонстративно не изпълняват училищните наредби както вътре в училището, така и вън от него“ – се казва в писмо от учителския комитет при областния комитет на Отечествения фронт в град Русе до
всички учители в Русенска област. „При кинотеатрите например много ученици искат да влязат и гледат забранени за учащите филми и пр. Всичко това се
върши в името на неправилно разбраното понятие „свобода“ и срещу това зло
трябва да се вземат своевременни мерки. За мнозина свобода е равнозначно
на слободия“. Призивите са да се сложи край на тази тенденция, като за целта
е необходимо вместо „досегашната насилническа дисциплина“ да се поддържа
„здрава дисциплина“ (каквото и да означава това – б.м.), която е свързана със
съзнателното отношение на учениците към своите права и задължения“ [13].
Това е трудна задача, която изисква много усилия, такт, умения, опит и познаване душата на детето от страна на учителя.
Наказания на учениците
Откакто съществува училището като институция винаги има проблеми с дисциплината. Съобразно особеностите на обществено-икономическото
и политическото устройство, различните общества търсят подходящи начини за справяне с тези проблеми. Основна задача на училището е чрез определен набор от мерки и интервенции да осигури подходящ дисциплинарен
ред. Дисциплинарните средства, които съпътстват процеса на възпитание, са
наказанията и наградите. Неизпълнението на установения училищен канон е
нарушаване на дисциплинарния ред. За всяко нарушаване на дисциплинарния
ред, съобразно характера и тежестта на нарушението, в правилниците се предвиждат определени санкции (наказания) на учениците, чрез които се регулира
тяхното поведение.
За да се поддържа необходимият ред към учениците се предявяват определени изисквания, които са свързани най-вече със задължения и забрани. Те
могат да се диференцират в няколко групи:
• отнасящи се до обучението – да се подготвят ежедневно за активно
участие в процеса на обучение; системно да овладяват знания; да изпълняват поставените им учебни задачи; да изготвят писмените си
работи редовно и „да отговорят всякога, когато бъдат изпитвани“ да
повишават идейно-политическото си, научно-техническото и културното равнище;
• отнасящи се до възпитанието – да изграждат у себе си качества на
строители на комунистическото общество; да се държат възпитано
и културно в училище, на улицата, на обществени места и в семейството; да не ядат семки, плодове и закуски по коридорите и класните
стаи; да бъдат внимателни, скромни, честни, и правдиви; да почитат учителите и възрастните; да уважават другарите си; да не допускат невъздържаност и грубост към другари, учители и граждани; да
оказват помощ на малки деца, на болни и стари хора; да съдействат
за укрепване на другарските отношения в колектива и да уважават
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колективното мнение; да бъдат винаги спретнати и чисти, в униформено облекло, без украшение и прибавки; прилично подстригани; да
изпълняват съзнателно разпорежданията на училищното ръководство и учителите си; строго се забранява на учениците да пушат тютюн, да употребяват спиртни напитки и да играят хазартни игри; да се
„назовават с прякори, да си разменят неприлични думи, да претърсват книгите, чантите, дрехите на другарите си“, да употребяват пудра,
червила и др.; да стоят в сградата с шапки, барети и връхни дрехи; да
влизат в пререкания с учителите и помощния персонал;
• отнасящи се до училищния и обществения живот – да участват
активно в живота на училището; да идват на училище най-малко 5
минути преди започването на утринната ведрина, а когато тя не се
провежда (следобед или при лошо време) 15 минути преди започване на учебните занятия; да участват в ежеседмичното почистване на
училището; да спазват установения вечерен час (през този период е
20.00 часа); децата са длъжни да се приберат по домовете си най-късно един час след приключване на учебните занятия; на учениците се
забранява да влизат в други класни стаи, кабинети, училищни работилници, в учителската стая; „да подават каквито и да било колективни молби против установения училищен ред и дисциплина …, както
и да се отнасят за каквото и да е направо в министерството“; да се
движат по улиците без работа и да се намират вън от жилищата си
зимно време след определения вечерен час, освен ако са придружени
от родителите си; забранява им се да посещават кръчми, кафенета,
барове, гостилници, сладкарници, бозаджийници и други заведения,
балове и танцови курсове, концерти, театрални и кинематографски
представления, вечеринки, да правят стачки и демонстрации, да носят оръжия, да разпространяват карти, картини и листове с противонародно, противонравствено и порнографско съдържание, да разпространяват неодобрени от училищните власти списания, вестници, брошури, книги и др.
• отнасящи се до училищното и общественото имущество – да пазят
училищното и общественото имущество; ученик, който повреди училищно имущество, носи материална отговорност като заплаща разноските за поправката или за закупуването му; когато повредата е направена умишлено, ученикът подлежи и на дисциплинарни санкции;
„строго се забранява на учениците да пишат или драскат по стените
на училищната сграда или по покъщнината или да режат или дълбаят
училищните чинове, черните дъски и другата покъщнина“; [8; 2; 7].
Учениците, които нарушават разпоредбите за вътрешния ред, пречат
на нормалната работа в училище, дават лош пример и увреждат интересите
на другите, се санкционират. В Правилника на общообразователното трудово-политехническо училище е записано, че при нарушаване на установените

198

Наталия И. Витанова

училищни или обществени правила, лош пример и увреждане на интересите
на съучениците се налагат следните наказания:
• бележка;
• мъмрене;
• преместване в друга паралелка на същото училище;
• преместване в друго училище на същото селище;
• отстраняване на ученика от училище (това наказание се прилага като
крайна мярка при най-тежки нарушения на реда и дисциплината в
училище и извън него).
Наказанията бележка и мъмрене се налагат от учителя, класния ръководител или директора, а останалите наказания с решение на учителския съвет.
Всички наказания се вписват в бележника на ученика и в дневника, като тези,
които са свързани с преместване или отстраняване, се отразяват и в личното
дело на ученика. Родителите се уведомяват незабавно за наложените наказания на децата им.
Прилагането на посочените санкции изисква при разглеждането на всеки конкретен случай да се вземат предвид условията, при които е извършена
простъпката, нейната тежест, степента на вина на ученика, отношението му
към извършената простъпка и неговите индивидуални особености. Безусловно
са забранени телесните и други наказания, които унижават достойнството на
ученика [8]. „Когато се налагат наказателните мерки, взискателността и строгостта трябва да се съчетават с уважение към личността …, с хуманност и справедливост. Наказанията трябва да имат възпитателен характер“ [2].
В Окръжно № І-89 от 23 март 1948 г. на Министерството на народната
просвета като неправилни се посочват случаите, при които на учениците се
поставя лента на ръката или през рамото с надпис „крадец“, „бърборко“,
„немирник“ и др. и така се оставя ученикът да ходи от училището до дома си,
през улиците на населеното място. Ако ученикът скъса лентата, а това става
с всички ученици, у които има поне капка лично достойнство – следва второ
наказание – лишаване от храна и т.н. Подчертава се, че подобни наказания са
не само жестоки, а и престъпни. С първото се убиват всички ценни духовни
качества у ученика, а с второто се поставя в опасност неговото физическо съществуване и развитие. Този тип наказания заемат почетно място в средновековната педагогика, но нямат място днес [14].
Визираните наказания по своята същност много напомнят на така наречените „черни кавалерии“, използвани като наказание във взаимното училище. Кавалериите са „облепени с лъскава хартия правоъгълници от мукава
с различни надписи – „невнимателен“, „неблагочинен“, „неприлежен“, „нечистоплътен“, „лъжец“, „ленив“, „развратен“ и др. … Те се окачват на панделка или
връв и се поставят на врата на провинилия се ученик. Така той преминава по
улиците на селището“ [4:258-259]. Етикетирането на учениците не носи позитиви на възпитателния процес и не може да доведе до изграждането на съзнателна дисциплина у учениците, по-скоро може да има обратен ефект.
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Като слабост се отбелязва и това, че голяма част от учителите не обръщат никакво внимание на малките нарушения, а чувството за безнаказаност
води до невъзпитаност у учениците. Едва когато се стигне до големи нарушения се прибягва до тежки и „назидателни“ наказания. А това води до култивиране и затвърдяване на лошите привички у учениците, а след това те трудно се
поправят [14].
В друг правилник описаните санкции са по-разнообразни. Предложените
наказания са:
• мъмрене в клас от класния ръководител;
• мъмрене в клас от директора в присъствието на класния наставник;
• строго мъмрене с предупреждение за изключване от директора пред
родителя (настойника) в присъствието на класния наставник;
• изключване с право в десетдневен срок да се запише в гимназия в същото селище/в друго селище, ако има гимназия от същия вид;
• изключване за една учебна година с право на годишен изпит;
• изключване за една учебна година без право на годишен изпит и без
право да постъпи в друга гимназия;
• изключване за две учебни години от всички гимназии и завинаги от
същата гимназия;
• изключване завинаги от всички гимназии в страната.
Всички наказания без мъмрене (първите две от списъка) се разследват
от тричленна комисия, която се назначава от директора. Принципно председател на комисията е класният наставник на провинилия се ученик. В случаите, в които класният наставник има участие в постъпката на ученика, тогава за председател на комисията се назначава или заместник-директорът, или
ако няма такъв, друг учител, който преподава на ученика. Ако е необходимо,
комисията може да изслуша родителите (настойниците), след което съставя
доклад по образец, в който се описват всички обстоятелства, показанията, степента на виновност и се предлага съответно наказание. Когато на ученика се
налага наказание „изключване“, задължително се искат писмени показания от
провинилите се ученици и свидетелите. Въз основа на доклада и сведения за
миналото на ученика учителският съвет налага съответното наказание. За да
се изключи ученик, е необходимо да гласуват най-малко 2/3 от присъстващите учители. Наказанието (става въпрос за последните две наказания) влиза в
сила след като бъде одобрено от Министерството. Министерството има право
да видоизмени наказанието или да върне протокола на учителския съвет за
ново разглеждане на случая. Когато министерството не одобри някое решение
и го върне за ново разглеждане, съветът е длъжен да се съобрази с направената
от министерството препоръка. Наказанията, които следва да се одобрят от министерството, се съобщават писмено срещу подпис на родителите, които имат
право в 7-дневен срок да обжалват решението на съвета в министерството.
Директорът изпраща доклад до министерството, с който се иска одобрение
на решението на съвета за наказанията на учениците. Към него се прилагат
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и преписи от протокола на учителския съвет и доклада на комисията, извлечение от главната книга за възрастта, успеха и поведението през текущата и
предходната година и за всички простъпки и наложени наказания в продължение на една година преди изключването, както и жалбата на родителя, ако е
постъпила в определения срок.
За учениците, които са изключени завинаги от всички гимназии в страната, но докажат с документ от местните училищни, административни власти
или околийските народни съвети, че са се поправили, могат „по ходатайство
на учителския съвет, една година след одобрението на наказанието от МНП да
бъдат опростени, като наказанието става по-леко, а именно изключване за две
години от всички гимназии и завинаги от същата [7].
В същия правилник пише, че на учениците се налагат наказания и за
провинения от политически характер. Член 227 гласи: „ученици, които чрез
своите действия, нареждания, и със своята политическа дейност сред учащите
се целят подриването на училищната дисциплина, разстройват учебната работа, организират или предизвикват в гимназията вълнения и саморазправии
на учениците, злепоставят училищните власти и държавния строй, хулят или
клеветят учителите и училищните власти, организират, участват или подпомагат в една или друга форма противонародни организации се наказват с изключване“ [7]. Във всички случаи, когато на учениците се налагат наказания
за провинения от политически характер, в министерството се изпраща кратък
доклад, който съдържа следните реквизити:
• трите имена на ученика, класа и паралелката;
• кратко описание на провинението;
• наложеното наказание;
• ако има доклад и протокол, се прилага и препис от тях [7].
В правилника се предлагат и мерки за поправяне на провинени ученици,
които целят преди всичко да въздействат възпитателно върху учениците, както и да „подкрепят усилията за създаване на съзнателна дисциплина в училище“ [7]. Изисква се в наказанията да има постепенност, т.е. да се започва от полеките и да се върви към по-тежките. При тежки провинения от криминален
и политически характер постепенността да се спазва. Наказанията трябва да
съответстват на провиненията, „а не да се налагат големи наказания за малки
провинения с цел да се въздейства върху останалите ученици“ [7].
Налагането на наказание е едно изкуство – пише Ф. Хемент. За да бъдат
наказанията резултатни, трябва да се спазват определени условия: да бъдат
справедливи; да не се налагат общи наказания за всички деца – и провинени,
и невинни; да не се прилагат твърде често; веднъж определено, наказанието
трябва да се изтърпи точно; да се налагат непосредствено след извършената
грешка; да са пропорционални на грешката; да съответстват на чувствителността и възрастта на детето. Той смята, че преди да се наложи тежко наказание, трябва да се опита с по-леки методи. Наказанието може да бъде и строго,
но детето не трябва да изпитва срам. Целта на всички тези средства е да се
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събуди детето, да се освободи, да стане по-добро [12]. Наказанието трябва да
се използва в случаите, когато са изчерпани всички други възпитателни мерки.
През периода на социализма е запазена традиционната за българското
образование оценка за поведение на учениците. В различните правилници поведението на учениците се определя с различни степени. В ранните години на
социализма поведението на учениците е примерно, похвално, добро, средно,
укорно и лошо. За основа на поведението се взема това от предходната година.
Намаляването и повишаването на поведението се детерминира от проявите на
ученика през срока. Поведението се променя от учителския съвет по предложение на класния наставник или друг член на съвета само в края на срока, при
напускане или отстраняване от училище [7].
През 70-те години на XX век поведението се редуцира до следните степени – примерно, добро, задоволително и незадоволително. Като основно е
прието доброто поведение, тъй като то е характерно за по-голямата част от
учениците. То е и фундамент за диференциране на останалите степени. При
определяне на поведението се взема под внимание отношението на ученика
към поставените задачи (учебни и трудови) и колектива, към обществените
поръчения, както и държанието му в училище и извън него. На ученика се
определя:
• примерно поведение – ако изпълнява задълженията си „безупречно,
съзнателно, с чувство за отговорност, проявява лична инициатива,
активно се включва в живота на колектива и с поведението си служи
като пример за подражание“;
• добро поведение – ако изпълнява задълженията си, не нарушава установения училищен и обществен ред, участва в живота на училището, но не проявява инициативност и активност, присъща на „примерния ученик“;
• задоволително поведение – ако има отклонения от приемливите
норми на поведение, не винаги изпълнява поставените му задачи, не
се съобразява с мнението на колектива;
• незадоволително поведение – ако ученикът има сериозни провинения с „доказана умисъл“, повтаря лошите си прояви, независимо че
многократно му е обръщано внимание върху тях, системно нарушава
определения ред, с което пречи „на учебно-възпитателната работа в
училище и на здравината на колектива“ [8].
Визираните степени за поведение се определят в края на всеки срок, освен в случаите когато ученикът напуска училището. Тогава неговото поведение
се определя през срока. На учениците от ІІІ и ІV клас поведението се определя
само в края на учебната годината. На всички ученици от І и ІІ клас се определя
само добро поведение. Класният ръководител и дружественото бюро (отрядният съвет), отчитайки и мнението на преподавателите за ученика, определят
доброто и задоволителното поведение. Примерното и незадоволителното
поведение се определят по доклад на класния ръководител, който е съобразен
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с мнението на отрядния съвет на класа [8]. В Правилника за общообразователните дневни и вечерни гимназии е записано, че ученици, които са направили
10 или повече неизвинени отсъствия, учителският съвет по доклад на класния
наставник може да намали поведението им [7].
При определяне на поведението на учениците през този период се взема
под внимание и мнението на училищните структури, които по своята същност
са репресивни и са изградени от тоталитарната власт, с цел осъществяване на
контрол в сферата на училищното образование и всяване на страх у учениците за поддържане на дисциплинарното статукво такова, каквото е удобно на
властта.
Награди на учениците
По традиция в българското училище наградите са средство, което се
използва по-рядко, отколкото наказанието. В българското законодателството
през разглеждания период няма регламентирана система за награди на учениците. Основният принцип и през това време е „лошите“ да се наказват, а „добрите“ да се награждават. Наградата е начин да се стимулират старателните,
прилежните в обучението ученици, както и тези с приемливо поведение.
Във Временния правилник за техникумите (паралелките) с прием на
завършили средно образование е записано, че учениците получават награди за отличен успех, примерно и добро поведение, както и за добри прояви.
Наградите са:
• устна похвала от учителя, класния ръководител или директора;
• писмена похвала от директора;
• похвална грамота;
• книги и други предмети;
• златен или сребърен медал (тази награда е предназначена само за зрелостниците) – златен медал се присъжда на завършващи, които получават диплома с успех отличен 6,00, участват активно, съзнателно и
системно в масово-политическата работа и с поведението си служат
за пример; сребърният медал се дава при същите условия с изключение на успеха, който е отличен 5,75 [2]. Тази награда се въвежда през
учебната 1951/1952 година и тя е почти изцяло заимствана от бившия вече Съветски съюз (СССР). Издаден е специален Правилник, „в
който са регламентирани следните четири изисквания, които се вземат под внимание при награждаването: успехът от зрелостния изпит,
оценката по основните учебни предмети, поведението и предаността към народната власт“ [по 6:77]. На завършилите с тези отличия се
дава привилегията да постъпват по свой избор във висшите учебни
заведения без състезателен изпит.
Похвалната грамота и материалните награди се дават на учениците
по решение на учителския съвет, а медалите от окръжните отдели „Народна
просвета“ по предложение на учителския съвет. За отличен успех и изключителни постижения учениците могат да получат награди от Народния съ-
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вет, Централния комитет на Димитровския комунистически младежки съюз
(ЦК на ДКМС), Министерството на народната просвета и Президиума на
Народното събрание. При награждаване на учениците се взема мнението на
пионерската или комсомолската организация в училището [8; 2].
В друг правилник за поощряване на успехите и поведението на учениците се присъждат отличия и награди, които съответстват на степента и характера на проявите. В сравнение с други правилници, различното са безплатните
екскурзии до исторически забележителности и селища из страната и това, че
върху материалните награди (книги, картини, часовници, писалки и др.) се
поставят „подходящи надписи с необходимите данни“ [7].
Наградите са важно средство за възпитание, защото чрез тях децата разбират, че усилията, които полагат в училище, се забелязват. Но с това средство не трябва да се злоупотребява, а е необходимо то да се използва разумно.
Наградите трябва да се раздават внимателно и справедливо, за да не предизвикат обратен ефект върху ценностната система на децата.
От казаното до тук могат да се направят следните изводи:
• мъмренето и изключването са типични наказания за периода на социализма;
• категорично не се допуска използването на телесното наказание;
• прилаганите наказания не трябва да уронват престижа и достойнството на учениците, те следва да са справедливи и да съответстват на
постъпката;
• през разглеждания период на учениците са налагани санкции за постъпки с политически характер;
• запазена е традицията за поставяне на оценка на поведението на учениците;
• през периода на социализма наградите на учениците се присъждат
най-вече за отличен успех и примерно поведение, проявени в учебната и извънучебната дейност;
• най-използваните награди са похвалата, грамотата и материалните
стимули;
• символ на наградите през периода на социализма са златният и сребърният медал (и до днес хора, завършили образованието си през
този период, с гордост твърдят, че са притежатели на тази награда).
Заключение
Всеки исторически период в българската история е обгърнат от митове
и митологеми. Най-много тази митология се отнася за периода, който отстои
най-близо до нашето съвремие – периодът на социализма. Причините за това
са много – отказът на българските историци да дискутират и дебатират периода, отсъствието на достатъчно научна продукция, която да го осветлява по
недвусмислен начин, неглижирането му в преподаването на историята в училище и т.н., човек остава с впечатлението, че българската историята свършва
някъде до Първата световна война. Вероятно историците имат право да мъл-
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чат, защото са участници в тези процеси, и като такива оценката им за този
период няма да е достатъчно обективна.
Един от митовете за периода на социализма е този за добрата дисциплина и строгия ред. Така представени дисциплинарните мерки в официални документи, свързани с училищното образование изглеждат разумни, приемливи
и справедливи. Но това е само външната, „лъскавата“ страна на „съветскобългарския медал“, в действителност целта на дисциплината е да се създаде
пълна послушност и подчиненост на авторитета на училищната и политическата власт. Такава дисциплина не може да бъде добра. Дисциплина, която е
наложена отвън чрез принуда, а не е израз на вътрешна необходимост, не може
да доведе до положителни резултати. Дисциплиниране, което изисква безпрекословно подчинение, при което личната свобода на индивида се пренебрегва
или напълно се игнорира, е дресировка. Това е механичен начин за предявяване на изисквания за подчинение, който води до развращаване на човешката личност. „Механичната покорност, сляпото подчинение, основано върху
страха от наказание – това не е дисциплинираност“ – пише А. Костов [5:29].
При силните детски натури подобен начин на дисциплиниране предизвиква
ненавист и желание за отмъщение, а при по-слабите – страх и желание да се
избегнат наказанията чрез лъжа и измама.
Никоя дисциплина не е достатъчно добра, затова учениците от всички
общества си позволяват да нарушават установените правила. Възпитанието
предполага спазването на външна и вътрешна дисциплина. Успоредно с това
възниква един фундаментален и важен въпрос – как да се разграничат и примирят тези две противоположни потребности на човешкия живот: потребността от спазване на определен обществен ред и потребността от самостоятелност и лична свобода. Поради тази и други причини въпросът за дисциплината е един от вечните въпроси на педагогическата наука. Възгледите за
дисциплината и необходимостта от прилагането и при възпитанието на децата са много различни. Те варират в поляризиран диапазон – от пълна свобода
на детето, през „по-мека“ и „снизходителна“ дисциплина, до строг дисциплинарен ред. Но, както пише Ф. Фьорстер в началото на XX век, „дисциплината
може да бъде само една: тя или съществува в училището, тогава тя не допуска
никакви изключения, или тя липсва съвършено, тогава в училището има пълна анархия и деморализация“ [11:374], т.е. не може да се говори за степен на
дисциплината, да бъде „по-свободна“ или „ по-мека“, просто трябва да я има.
Независимо, че е трудно да се отграничи и обхване в съдържателен план полето от инварианти на т.нар. дисциплинарни проблеми (прояви на недисциплинираност), може да се каже, че те варират в относително широк контекст – съществува богат асоциативен поток в съзнанието на учители и ученици, когато
те са конфронтирани с въпроси от типа „Какво разбирате под дисциплина?“,
„Кои са най-честите нарушения на дисциплината?“, „Какви награди и за какво
се получават те в училище?“.
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Дисциплината е един от онези проблеми, които вълнуват хората от
всички времена и епохи и той ще продължава да бъде актуален независимо от
времето. Въпросът е открит и дискусионен, защото откакто съществуват обществото и училището и до днес няма еднозначно решение на проблема нито
в теоретичен, нито в практически план.
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ABSTRACT: Harmony is examined in its main aspects of influence on the organization of
musical contents. A theoretical explanation of the problem has been provided to address the
specific relationship between musical content and form. The consideration of the influence of
harmony as a part of musical language over the division and the organization of the musical
content aims to explain the importance of the subject Harmony along with other music subjects. At the same time the interdiscipline relations in the music education process are revealed
once again.
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Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Музикалният анализ, в качеството си на обобщаваща теоретична дисциплина, поражда редица проблеми като учебен предмет не само в специализираните паралелки по музика в средните общообразователни и музикални
училища, но и във висшите учебни заведения. Трудностите произтичат от факта, че за овладяването на този предмет се изисква сравнително високо ниво
на развитие на музикалните умения и способности, както и широка музикална култура, грамотност (добра теоретична и практическа подготовка), задълбочено познаване на средствата на музикалния език (техните конструктивни,
изразни и изобразителни възможности). По тази причина музикалният анализ логично се измества в по-късен етап на курса на обучение, независимо от
образователното ниво – след достатъчно натрупан теоретичен и практически
музикален ресурс.
Като учебна дисциплина музикалният анализ е насочен към изучаване на елементите на музикалния език, музикалния синтаксис, формообразуващите принципи и типовете музикални форми. Основен акцент се поставя
върху развитието на практическите умения за разкриване на спецификата
на музикалната творба в архитектоничен аспект, като анализът на изразните
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средства, без да се пренебрегва, принципно остава на втори план. Той се взема
под внимание дотолкова, доколкото ще съдейства за по-пълното и точно разкриване на структурата на творбата и на нейната логика на организация1. В
периферията на предмета остава и разглеждането на извънмузикалните фактори, като например „програмността“, която в малка или в по-голяма степен е
в състояние да обясни особеностите на музикалната форма, ако тя вече не се
изгражда по чисто музикалната логика и по утвърдените в композиционната
практика формални структури.
Целта (според образователната програма у нас) на обучението по музикален анализ е изучаването на музикалното произведение като специфична
система от изразни средства, организирани в определена структура, която се
развива във времето, а основна задача на предмета е изясняване на логиката
в развитието на музикалното произведение и взаимовръзката между неговите
елементи.
Основните проблеми при овладяването на музикалния анализ се очертават най-общо в две конкретни насоки: в недостатъчно добрата практическа
подготовка по дисциплините солфеж, хармония и пиано, които най-пряко съдействат за развитието на вътрешния музикален слух, а така също и в незадоволителната теоретична подготовка по елементарна теория на музиката.
Невъзможността за отчитане на музикалните явления и процеси и назоваването им с точните понятия и правилна терминология, установени в музикалната теория, е един сериозен проблем, чието преодоляване изисква ефективни
методи и подходи за овладяване на трайни знания в обучението по музикално-теоретичните дисциплини, необходими за професионалната подготовка на
студентите, бъдещи учители. Кризата в образованието у нас (като отражение
на социо-културната обстановка) неизбежно дава своите негативни резултати и в подготовката на висококвалифицирани кадри във висшите училища. В
случаите когато специализираната (музикалната) подготовка в средното училище не е на нужното ниво, във висшите учебни заведения по редица учебни
дисциплини се налага да се компенсират пропуските на средното образование
и едновременно – да се надграждат знанията на по-високо равнище. Това допълнително натоварва и често пъти демотивира студентите като следствие от
невъзможността им да се справят с необходимите изисквания2.
1
Изразните възможности на музикалните елементи и въобще въпросите, свързани
със съдържателната страна на една творба са приоритет на учебната дисциплина Музикална
естетика. Разбира се, Музикалният анализ и Музикалната естетика взаимно си съдействат
за пълноценното разкриване на спецификата на музикалните произведения и често (дори
неизбежно) имат допирни точки в своите сфери на действие.
2
Сред положителните страни на неблагоприятната ситуацията по отношение на
образованието у нас е факта, че заради демографската криза, на която противостои вече
сравнително големия брой ВУЗ-ове, се създава възможност за лесен достъп до висшето
образование, включително и на слабо подготвени по съответната специалност кандидати,
които – при добра мотивация и потребност – могат да овладеят необходимите знания в дадена
научна област. За това особено съдейства обстоятелството, че обучението по дисциплините,
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Това пояснение има за цел да покаже, че учебната програма в обучението конкретно по музика е съобразена с нуждите на предмета музикален анализ,
осигурявайки му необходимата теоретична и практическа основа, изградена в
предшестващите обучението по тази дисциплина години.
Утвърден от педагогическата практика постулат е, че хармонията (като
елемент на музикалния език с определяща роля при разчленяване на музикалното съдържание) се явява съществен фактор при овладяването на музикалния анализ. Хармонията оказва влияние и върху функционалната организация на формите в структурен аспект, а в някои случаи единствено тоналното
движение в съдържанието е определящо за разкриването на вида музикална
форма.
Връзката между двете дисциплини може да се открие и по отношение
на използвания терминологичен апарат. Например очевиден е аналогичният
смисъл на понятията ладова функционалност и структурна функционалност; лъжлива каденца и лъжлива реприза.
Преди да се пристъпи към разглеждане по същество на спецификата на
музикалното съдържание и ролята на хармонията при неговото разчленяване
ще се направи уточнението, че дисциплината музикален анализ, подобно на
учебния предмет хармония, се опира предимно върху образци на класическата
епоха, в която ролята на ладовата функционалност достига своя разцвет при
организиране на музикалното съдържание. Изучаването основно на творби
на класически автори е целесъобразно и от методическа гледна точка. Тези
форми могат да послужат като отправен пункт при изследването на музикални произведения от предишни или по-късни епохи.
Музикалното съдържание се реализира със средствата на музикалния
език. Той се състои от няколко елемента, които са тясно свързани и получават
пълноценна изява при комплексното си действие. Елементи, които образуват
музикалния език, са:
1) мелодия;
3) темпо;
5) метрум;
7) тембър;
9) щрихи;
2) хармония; 4) ритъм;
6) динамика; 8) регистър; 10) фактура.
В отделни моменти тези елементи могат да имат напълно самостоятелно действие, но по принцип тяхното диференцирано разглеждане е по-скоро
условно.
Музикалните елементи притежават в различна степен изявени изразителни, изобразителни и конструктивни (формообразуващи) свойства.
Тъй като музиката в основата си е емоционално изкуство, то елементите
на музикалния език са носители преди всичко на определена изразност (чувство, настроение) в зависимост от начините на тяхната изява. По тази причина
често музикалните елементи се наричат още и изразни средства на музиката
(музикално-изразни средства).
макар и в по-концентриран вид и на по-високо ниво, обичайно започва да се осъществява от
съвсем начален етап.
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Въпреки че музикалното изкуство е абстрактно, елементите на музикалния език могат да проявяват и изобразителни свойства (изобразяване на звучащи явления и обекти от материалния, физичния свят).
Конструктивните свойства на елементите на музикалния език имат съществено значение за изграждането на една творба.
Изразните средства на музиката се отличават едно от друго като същност,
сложност на изява и степен на действие при организирането и протичането на
музикалното съдържание. За да се получи например една пълноценна мелодия е необходимо тя да се организира логически във времето. Следователно
ритъмът и метрумът, а също и темпото, като елементи на музикалния език
се проявяват при действието на елемента мелодия. Същевременно мелодията
притежава и темброва характеристика, развива се в определен регистър и често определени щрихи, агогика и др. оказват влияние върху нейната изразност.
Освен като сложност на изява, някои от музикалните средства имат поголяма степен на значимост сред останалите в изграждане на звуковото съдържание. Според този критерий елементите на музикалния език могат да се диференцират като: а) първостепенни; б) с периферно действие и в) времеви.
Изразните средства с първостепенно значение са мелодията и хармонията. Техният приоритет се обуславя от редица причини. За мелодията подобно класифициране се свързва главно с факта, че тя е основният носител и
изразител на музикалните мисли и идеи. Хармонията, освен че съдейства за
допълването, доизясняването или оцветяването на мелодията, има първостепенно значение, заради ладовата си функционалност (съотношението на акордите като устойчиви и неустойчиви).
Тембърът, регистърът и щрихите по принцип са свързани с характеристиката на тоновете и респективно – на мелодията и хармонията (на звуковото съдържание). По тази причина тук те се класифицират като периферни
елементи на музикалния език, въпреки че в съвременната музика интересът
към техните изразни възможности и самостоятелна изява се засилва и понякога те се оказват водещи сред останалите.
По-особено място сред елементите на музикалния език заема фактурата.
Тя по-скоро се явява следствие, отразява начина на организиране на звуковото
съдържание вече като съществуващ факт, а не като причина за него. Тъй като
формите на организация на звуковия материал придават различен характер
и пораждат различно въздействие при възприемането на музикалния текст,
то фактурата с основание се разглежда като изразно средство и елемент на
музикалния език.
Като времево изкуство музиката е неразривно свързана с времевите
средства: ритъм, метрум и темпо3. Всъщност едно от характерните свойства
на музиката е нейното разгръщане във времето. Ако този процес на развитие
3
Към пространствените изкуства спадат живописта, графиката, различните видове
пластични изкуства. При тях съдържанието се изразява чрез пространството: двуизмерно,
триизмерно и илюзорно триизмерно.
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се прекъсне, ще се наруши логиката на изложение на съдържанието и на неговата структура4.
При възприемане на протичащата във времето музикална творба от съществено значение за практическото овладяване на дисциплината музикален
анализ е създаването на навик у обучаемите да отчитат моментите, в които настъпва разчленяване на частите ѝ – от най-малките построения до по-крупните структурни единици. Успоредно с това следва да се развива умението тези
части веднага да могат да се охарактеризират в синтактичен и при възможност – в структурно-функционален аспект.
Както в словесния текст съществува разчленяване на думи, фрази, изречения, абзаци, глави, раздели, части и т.н., по същия начин разчленяване
възниква и при изложение на музикалното съдържание. Разчленяването в
музикалния текст се обозначава посредством цезури, които са аналогични по
своето значение на точките или запетаите в словесния текст. Някои цезури
са по-дълбоки в логически аспект, ако се явяват между по-крупни единици
на формата, а други имат локално действие – при разчленяване на по-малките части. Освен чрез цезурно разчленяване, разграничаването на частите на
формата е възможно да се осъществи без прекъсване на развитието. Тогава
възниква безцезурно разчленяване. При него цезурата обикновено се завоалира чрез фигурация: ритмична, хармонична или мелодична. Много често безцезурното разчленяване се дължи и на непрекъснатия преход, предизвикан от
налагане на края на едната част върху началото на следващата, т.е. получава се
своеобразно „застъпване“ на структурите. Въпреки липсата на своеобразен
„дъх“ (прекъсване), съдържанието по принцип ясно и недвусмислено показва
началото на нов момент на развитие при неговото изложение.
По начало разчленяването на съдържанието е неизменен момент при
неговото организиране. Своеобразните дъхове, които настъпват между частите на формата намира пряка връзка с човешкото дишане (при пеене или
при изпълнение на духов инструмент). Върху разчленяването на музикалния
текст влияние оказват различни фактори, като един от най-значимите е хармонията. В резултат на времевото организиране на акордово-функционалното развитие в протичането на музикалното съдържание възникват различни
по степен на значимост хармонични полузаключения и заключения. Разбира
се, музикалното време е основният фактор, според който при протичането на
акордовите последования възникват или не се формират каденци или полукаденци. (Това може да се установи при встъпление на едно и също хармонично
последование в различни моменти.) Ето защо хармонията (благодарение на
ладовата функционалност) играе първостепенна роля в структурното организиране на музикалната форма (в синтактичен и във функционален аспект)
и върху процесуалната динамика. С това следва да се разкрие особено важната
конструктивна роля на акордовия вертикал като елемент на музикалния език.
Ето защо в широк смисъл на думата под музикалната форма се разбира цялостния,
единен процес на протичане във времето на една творба [5; 14].
4
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Хармонията е особено важно (съперничещо си с мелодията) изразно
средство, притежаващо три основни формообразуващи свойства:
а) допълваща и доизясняваща мелодията роля, посредством
б) ладова функционалност;
в) фонична функционалност (колористични свойства).
Действието на посочените формообразуващи свойства обикновено е
комплексно.
Музикалният анализ разглежда ладовата функционалност в тесен и
в широк смисъл на думата. В тесен смисъл функционалността се изразява
в непосредствените ладохармонични отношения между акордите, а в широк
смисъл – във функционалните съотношения между тоналностите: подобно на
тонически, субдоминантов или доминантов акорд съответно се говори за тоническа (главна) или субдоминантова тоналност и оттам – за тонален план на
развитие във формата.
Във връзка със структурната организация на съдържанието хармонията
проявява действието си на две равнища. Докато в нисш порядък тя влияе върху формата най-вече в синтактично-структурен и евентуално оттам – посредствено във функционално-структурен план, то във висш порядък хармонията
оказва влияние върху съдържанието най-вече във функционално-структурен
аспект (т.е. тоналната организация на отделните елементи показва тяхната
конкретна функция във формата или дори определя нейния тип – например
разликата между разширения вариант на рондото и сонатното рондо се състои в тоналната организация на частите при първоначалното им изложение и
репризиране).
Следователно, освен чрез ладовата функционалност от нисш порядък,
хармонията има водещо значение при определяне на същността на музикалните форми. Това отново подчертава интердисциплинарната връзка хармония –музикален анализ и очертава друг аспект на ролята ѝ в курса на обучение
по музикален анализ.
Проблемът за ролята на знанията по хармонията в обучението по музикален анализ е свързан и с явлението тонални резонанси, които се проявяват чрез употребата на една и съща тоналност на разстояние (понякога доста
голямо)5. Чрез тях възникват тонални арки, които в значителна степен съдействат за постигането на единство във формата. По този специфичен начин
също се разкрива важната роля на хармонията във висш порядък. Освен в
крупен план, при протичането на формата понякога се установява проявата
на хармонични резонанси и в нисш порядък (акордови резонанси), предвид
употребата на едно и също (характерно) съзвучие в различни части на творбата (едночастна или многочастна). Така, подобно на водещите интонации или
водещите ритмични фигури, в анализа може да се говори и за лайтакорди.
Друго важно явление, свързано с хармонията в практиката на музикалния анализ, е създаването понякога на функционални връзки на разстояние
5

Понятието е въведено от Вл. Протопопов [вж. 4].
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(ладо-функционални арки). Има се предвид най-често пораждането на функционална неустойчивост и нейното разрешение, което не настъпва веднага, а
на разстояние. Подобна форма на разрешение се явява динамичен фактор в
развитието. Например в стремежа да се стигне до разрешение, полукаденцата
в края на първото полуизречение на музикален период стимулира протичането на второто полуизречение, в заключението на което се разполага тонически
акорд. По принцип функционалните връзки на разстояние могат да се проявят и на по-ниско или на по-високо структурно равнище.
При хармоничната ладо-функционалност от висш порядък на изучаващите музикален анализ в почти целия курс на обучение следва да се обръща
внимание на един важен момент в организацията на музикалното съдържание, а именно – структурно-неустойчивите по функция части обичайно се организират в странични тоналности, а устойчивите – в главната. Разкриването
на тази закономерност ще съдейства за по-бързото ориентиране в музикалната творба във връзка с нейната структурно-функционална организация.
Нещо повече – в преобладаващата част от музикалните форми се наблюдават
принципни композиционни похвати, свързани с конкретна тонална организация на частите им. Например, средния дял на простата триделна форма в
множество образци протича в доминантовата тоналност или в паралелния
мажор при минорна главна тоналност, а крайните дялове – в основната ладовисочинна сфера; средният дял на сложната триделна форма закономерно се
организира в субдоминантова тоналност или в едноименната на главната, а
крайните дялове – в главния тонален център; епизодите в класическото рондо обичайно протичат в последователност на доминантова и субдоминантова
тоналност, а рефренът се репризира в главната. А сонатната форма и въобще
сонатният принцип се реализира изцяло на тонална основа – в експониране и
репризиране на частите в определени тонални съотношения – експониране на
втората тема в доминантовата сфера и репризирането ѝ в главния център. В
сонатната форма с междинна тема (предимно при Бетовен) също се установява закономерност във връзка с нейната тонална организация – започва да протича в едноименната тоналност на втората тема, а след това се репризира отново в едноименната тоналност на втората тема в репризата, а в други случаи
се експонира и репризира в тоналност със субдоминантов уклон или в т.нар.
ниски тоналности в мажор (напр. III или VI). Именно тоналността на междинната тема следва да я разграничи от втората тема, с която обикновено неправилно се отъждествява. В прехода от репризата на сонатната форма отново се
наблюдава характерна тонална организация (най-често в неговата същинска
фаза) – засягане на субдоминантовата тоналност, която по този начин създава
аналогично тонално движение между първа и втора тема, както в експозицията. Прокарването на субдоминантова тоналност в прехода на репризата на
сонатната форма може да се свърже и с проява на принципа на аналогията
между частите – използването на субдоминантова сфера в разработъчния дял
(под влияние на старинните форми), който е с неустойчива структурна функ-
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ция, след това се проектира в прехода между темите в репризата, който също
е с неустойчива функция по отношение на ограждащите го части, макар че
подобна аналогия вече се проявява на по-ниско структурно равнище.
Друга закономерност, свързана с тоналната организация на частите на
формите, е т.нар. лъжливи репризи да протичат в странични тоналности спрямо главната, с което особено ярко се подчертава тяхната функция в музикалната творба.
Ладовата функционалност от висш порядък обичайно се проявява и
в многочастните форми. При тричастните сонатно-симфонични цикли през
класицизма бавната втора част обичайно се организира в тоналност със субдоминантов уклон, а крайните части – в главната сфера, подобно на тоналната
организация на дяловете на сложната триделна форма. При четиричастните
сонатно-симфонични цикли третата част (менует или скерцо) се организира в
главния център, подготвяйки в тонално отношение встъплението на финала.
При анализ на цели сонатно-симфонични цикли, който се предвижда
на по-късен етап от обучението по дисциплината съществен момент се явява разкриването на връзките, които обединяват отделните, в повечето случаи
напълно самостоятелни части в една многочастна форма. Едни от тези връзки
са тоналните. Те са характерни за инструменталните цикли, а не толкова за
вокалните. Тоналните връзки в старинните цикли (сюити, токата и фуга и др.)
се изразява в това, че всички части се провеждат в една тоналност, явяваща се
обединяващ фактор в многочастната творба. В циклите от друг тип (концерти, симфонии, квартети) някои от частите се пишат в различни тоналности,
но последната част закономерно протича в тоналността на първата част. По
този начин след тонални контрасти между предните части последната част на
цикъла е носител на тонална реприза.
Тоналните връзки между частите на цикъла намират и по-задълбочена
проява – на локално равнище – например използването на една и съща тоналност в протичането на втората тема от сонатните форми на различните части.
Употребата на специфични тоналности (върху понижени степени на главната
тонална сфера) или акорди също е проява на тонални или хармонични връзки
между частите на цикъла, които се постигат посредством действието на принципа на тоналните и/или акордовите резонанси. Хармоничните връзки може
да се проявят не само чрез използването на специфичен акорд, а също от употребата на сходно или еднакво акордово последование в различните части.
От всичко изложено до момента може да се обобщи, че знанията в сферата на хармонията са необходими на всеки етап от обучението по музикален
анализ – на практика овладяването на музикалния анализ е невъзможно без
дисциплината хармония. Очертаните директни връзки между тях обуславят
прилагането на интердисциплинарни подходи в обучението. В педагогическата практика тази зависимост следва непрекъснато да се изтъква и да се използва като мотивиращ фактор за формиране на професионално отношение
на учениците/студентите към предметите хармония и музикален анализ и за
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осъзнаването на ролята на музикално-теоретичните знания за изграждането
им като музиканти и бъдещи педагози.
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ПРОУЧВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА ДВИГАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
ВЪРХУ ЗДРАВНИЯ СТАТУС И
ПСИХОФУНКЦИОНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ
НА 18-19-ГОДИШНИТЕ УЧЕНИЦИ
Росен К. Алексиев, Теменужка М. Койчева
STUDYTHE IMPACT OFPHYSICALACTIVITY
ONHEALTH STATUS ANDCONDITION
OFIPSIHOFUNKTSIONALNOTO18-19YEAR OLDS
Rosen K. Aleksiev, Temenuzhka M. Koycheva
ABSTRACT: The enjoyment of sport is essential for human health and the psychological and
physical development. The aim of this study was to identify current and psychophysical health
of 18-19 year-olds. We believe that student athletes have a higher level of psychomotor activity
and stable components of health status than their peers.
KEYWORDS: Physical activity, health, children, sports
Изследването е финансирано от НИХТД от параграф Научни изследвания на ШУ
„Епископ Константин Преславски“.

Предизвикателствата на ХХІ век поставят нови въпроси в областта на
училищното физическо възпитание. Според Р. Русев (2000 г.) приоритетите на
физическото възпитание и спорта трябва да се оптимизират с цел подобряване на здравето и физическото развитие на младите хора [5].
Практикуването на физическите упражнения и спорт е в основата на
училищните програми по физическо възпитание. Там от най-ранна възраст се
оформя личният стремеж на индивида за непрекъснато физическо израстване,
укрепване на здравето и повишаване на жизнеността и работоспособността.
През годините на прехода промените в нашата цялостна система за физическа култура и спорт доведоха до сериозни сътресения и неудачи в областта на
физическото възпитание на учащата се младеж. Традиционно провежданите
занимания вече нямат силен формиращ ефект. Редица автори (Ел. Николова,
Л. Алипиева, М. Дойчев, Ц. Димитров и Й. Йонов, 2002 г.) констатират, че е
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намалял и броят на обхванатите ученици в различни форми за спортно-тренировъчна дейност [3, 4].
Липсата на организация и условия за спорт насочиха вниманието на
младежите към негативни увлечения и те се отказаха от биологичната потребност от движение. Според Н. Йорданова (1993 г.) хипокинезията е главната
причина всяка година в световен мащаб почти 2 млн. души да развиват заболявания. Една от най-високо рисковите групи е населението на големите градове, където естеството и начинът на живот предразполагат в голяма степен
към намалена физическа активност [2].
Появява се и друг проблем – наднорменото тегло. Твърде тревожна е
тенденцията на увеличаване на честотата на затлъстяване сред подрастващите, като пубертетът е един критичен период. От направеното изследване
на студенти от Тракийския университет 66% от всички са с индекс на телесна
маса (ИТМ) в нормални граници, а 33,8% имат нарушения в теглото. Г. Дякова
(2007 г.) препоръчва да се обединят диетичен режим, промяна в хранителното
поведение и повишена физическа активност [1].
Като противодействие на разгледаните негативни тенденции при ученици от гимназиална степен може да се използва училищното физическо възпитание във всичките му форми – урочна, извънкласна, самостоятелна спортна
дейност. Задачите, които му се поставят, посочва Т. Симеонова (2010 г.), изискват ефективна и пълноценна работа за по-добро физическо развитие и повишени адаптационни възможности на учениците към вредното влияние на
околната среда [6].
След направения теоретичен анализ и синтез, ние формулирахме работна хипотеза: Здравният статус и психофизическото функциониране на личността на ученика е в пряка зависимост от конкретната среда. Активно
спортуващите ученици притежават по-висока степен на психомоторна активност и по-стабилни компоненти на здравен статус от неспортуващите.
Целта e да бъдат проучени предпочитанията на учениците към упражняването на определен вид спорт и моментното психофизическо и здравословно състояние на 18-19-годишните ученици.
Задачи на проучването:
➢ анализ на литературните източници по проблема, свързан със здравния статус и психофизическото функциониране на личността на гимназистите;
➢ анализ на здравния статус и нивото на двигателната активност на ученици от гимназиална степен на обучение;
➢ да се установи взаимовръзка между психофизическото функциониране на личността на 18-19-годишни ученици и двигателните им способности.
Предмет на изследването са връзки и зависимости между упражняването на спорт, здравето на учениците и психофизическото им развитие.
Обект на изследване са отношението към заниманията със спорт и личностното функциониране на целева група от 129 ученици на 18-19 години –
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58 юноши и 71 девойки – от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р
Асен Златаров“, град Варна.
Методика на изследването
За доказване на хипотезата, за постигането на целта и за решаването на
задачите използвахме комплексна методика, включваща: метод на теоретичен
анализ и синтез; педагогически експеримент; методи за изследване на здравния статус.
АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Запитахме учениците колко често ходят и се занимават със спорт през
седмицата. В резултат на отговорите им бе изчислено, че ходенето се практикува в различен брой дни от седмицата. Прави впечатление, че болшинството
от гимназистите ходят пеш през свободното си време. Голяма част от изследваните лица отделят за тази двигателна дейност 5 дена седмично. Очевидно
учениците разбират значението на движението и го използват за подобряване
на качеството си на живот (Фигура 1).
Брой уче ници, практикуващи ходе не пре з се дмицата
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Фиг. 1
Средната стойност при ходенето е 5,8 и около нея са групирани около
74% от учениците, което би могло да удовлетвори спортните специалисти.
Останалите около 26% обаче не желаят да направят усилие, което би им било
от полза.
Упражняването на някакъв спорт е от съществено значение както за
здравето на човека, така и за неговото психофизическо развитие. Това са осъзнали част от дванадесетокласниците (20%), обект на изследването, които се
занимават активно (от 4 до 7 пъти в седмицата) с някаква спортна дейност.
Не така стои въпросът при 40% от подрастващите, които категорично считат заниманията с физически упражнения за губене на време. Други 40% от
учениците понякога намират смисъл във въздействието на двигателната дейност върху здравния статус и психофункционалното състояние на организма
(Фигура 2).
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Фиг. 2
Учениците бяха разделени на три групи въз основа на техния интерес
към заниманията със спорт (Таблица №1). Проучени бяха предпочитанията
на учениците към упражняването на определен вид спорт. Най-често практикуващите някаква спортна дейност (79 души от изследваните лица) чувстват
благотворно въздействие върху своя организъм при занимания във фитнес
залата или при бягане.
Таблица № 1. Интерес на учениците към занимания със спорт
Спортуващи
редовно ученици

Дни от
седмицата

Брой

0
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%

27
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ученици
Брой
%

Неспортуващи
ученици
Брой
54

%
40

54

20
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Голяма част от юношите считат, че емоционалният и социалният контакт
в тренировката по футбол им се отразява тонизиращо. Вероятно игровият елемент в организацията на футболното занимание има добър ефект (Фигура 3).
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Интерес представляват и данните за честотата на остри инфекции на
дихателната система на изследваните лица. Средната стойност по този показател е 5,37. Около него се групират близо 14% от учениците (Фигура 4).
Че стота на остри инфе кции на дихате лната систе ма
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Фиг. 4
Около 47,4% са боледували 1-3 пъти (рядко) през последната година.
Често боледуващите (от 4 до 8 пъти годишно) са 6,9%. Тревожният факт е, че
нито един ученик не е посочил, че е бил здрав. Освен това близо 50% са се разболели по 9 пъти.
Може би една от причините за тази честота е, че учениците са в контакт
помежду си всеки ден. При тези случаи е крайно наложително през цялата година младите хора да се занимават с физически упражнения с цел закаляване
на организма.
ИЗВОДИ:
От направения литературен обзор, от проведените изследвания и анализ на резултатите установяваме, че:
1. Спортуващите редовно ученици съчетават двигателната дейност в
гимназията с извънкласни и извънучилищни спортни занимания и
това има кумулативен ефект върху техния организъм.
2. Емоционалният и социалният контакт в тренировката по спорт се отразява тонизиращо. Игровият елемент в организацията на спортното
занимание има добър ефект.
3. В резултат на проучването, изследванията и анализа на резултатите
може да се отбележи, че работната хипотеза се потвърждава.
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СПОСОБНОСТИ ЧРЕЗ РАБОТА
С ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ
Светла Хр. Петкова
OPPORTUNITIES TO ENHANCE ARTISTIC
CREATIVITY BY WORKING
WITH TEXTILE MATERIALS
Svetla Hr. Petkova
ABSTRACT: The curriculum of Technique and Technologies is a scientific system of psychopedagogical and methodological training, specific skills for handling different materials,
technology and artistic ability to remodel products of practical or artistic value. Students of
Engineering and Technology prepare to be teachers as they receive practical training in specialized laboratories. An important indicator of quality training workshops in technology is
the use of innovative approaches, methods, techniques and tools. They provide opportunities
to enhance students’ artistic abilities and motivation for advancing in their careers.
KEYWORDS:Vocational education; innovation; innovation methods; creative abilities, technology materials.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Терминът „иновация“ (от латински“in“ – във и „novis“ – нов, най-нов) –
нововъведение е въведен от австрийския икономист Йозеф Шумпетер още
през 1912 г.
За Европейска година на творчеството и иновациите с Решение №
1350/2008/ ЕО на европейския парламент и на Съвета на Европа е определена
2009 г. Европейската комисия определя творчеството като дейност на въображението, насочена към постигане на резултати, които са едновременно оригинални и стойностни, а иновацията като нов или доказано значим продукт
(предмет или услуга) или процес, нов маркетингов или организационен метод,
бизнес-практика, организация на работното място или външни отношения.
Иновациите като нововъведение (резултат от творчески процес във
вид на нова продукция или процес на внедряване на нови изделия, подходи,
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принципи, методи) днес съществуват във всички области на живота на човешкото общество. Посоките на разпространение на иновациите са технологични,
икономически, педагогически и организационни. Педагогическите иновации
са плод на творческите търсения на иновативно мислещите и дигитално компетентни учители и преподаватели [8].
Подготовката на студенти – бъдещи учители по техника и технологии
трябва да бъде насочена към развитие на когнитивната, афективната и психомоторната сфери на личността, към мотивираност за творчески изяви в учебната и практическата дейност, към стремеж за усвояване и прилагане на иновационни организационни методи, форми, ресурси и начини на организиране
на учебно-възпитателния процес. Приложението на интерактивните форми и
методи в практико-приложните дейности в упражненията по дисциплините
ТП „Конструиране и моделиране на изделия от текстилни материали“ и факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“ дава възможност за промяна
в системата на организация както в „субект-обектните“ (в конкретния случай – изработване на изделия от текстилни материали) така и на „субект-субектните“ отношения.
Целта на проведеното теоретико-приложно изследване е да се установи
влиянието на внедрени иновационни методи и техники в обучението на студенти от специалност „Техника и технологии“ в лабораторните упражнения
по ТП „Конструиране и моделиране на изделия от текстилни материали“ и
факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“ за усъвършенстване на художествено-творческите им способности чрез работа с текстилни материали.
Постигането на тази цел е възможно чрез решаване на следните конкретни задачи:
1. Установяване нивото на формираност на знания и умения за работа с
текстилни материали у студенти, обучавани в тази специалност, придобити в училищните образователни степени – начална, основна, средна или в ежедневието.
2. Изясняване същността и приложимостта на подходящи интерактивни методи за обучение в ТП „Конструиране и моделиране на изделия от
текстилни материали“ и факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“,
които предоставят възможности за усъвършенстване на художествено-творческите им способности чрез работа с текстилни материали.
3. Прилагане на педагогически модел за усъвършенстване на художествено-творческите способности на студентите чрез работа с текстилни материали.
4. Анализ на получените резултати и изводи за влиянието на педагогическия модел.
В центъра на настоящото изследване стоят актуални проблеми, свързани с формирането и развитието на художествено-творческите способности
на студентите, чрез работа с текстилни материали. Провежданото изследване
не претендира за абсолютно и пълно изясняване на проблема. То има за обект
проектната и конструктивната дейност на студентите с текстилни материали,
реализирана във формите за организирано обучение.
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Предмет на изследването са особености на приложението на интерактивни методи в технологичното обучение на студенти от специалност
„Техника и технологии“ за усъвършенстване на художествено-творческите им
способности чрез работа с текстилни материали.
Изследването е проведено в периода 2009/2010 учебна година със студенти от специалност „Техника и технологии“. Основен метод е експериментът, но в процеса на изследването са използвани и анкетният метод, наблюдението, студентското портфолио.
Литературни източници, разгледани с цел изясняване на проблематиката за формиране и развитие на художествено-творческите способности, са
теоретичните постановки на редица авторитетни изследователи като Т. Рибо,
П. Якобсон, Д. Росман, Б. Ребус, Г. Пирьов, Здр. Лисийска и др.
В педагогиката се различават няколко модела на обучение – пасивен, активен и интерактивен. След изясняване на характерните особености на всеки
модел (пасивен – обучаемият е в ролята на „обект“ на обучението (слуша и
гледа), а обучаващият провежда час – лекция; активен – обучаемият самостоятелно работи, решава творчески задания и задачи; интерактивен – процесът
на обучение се осъществява в условията на постоянно, активно взаимодействие между всички субекти на педагогическия процес) като най-подходящ за
повишаване на възможностите за усъвършенстване на художествено-творческите способности чрез работа с текстилни материали е избран интерактивният модел. Изяснена е същностната характеристика на интерактивните методи
и са подбрани варианти за използването им в обучението с оглед реализирането на учебната програма на двете учебни дисциплини и целта на изследването.
Направен е анализ на учебното съдържание на културно-образователната област „Бит и технологии“ в 5-6. клас на прогимназиалния етап на основната
образователна степен, в което се преплитат „традиционни български подходи
за обучение в труд и съвременни виждания за формиране на технологичната
култура на младите хора“ [Учебна програма за 5. клас]. Определени са теми, съдържащи упражнения, задачи и проекти, свързани с учебното съдържание, по
които студентите изпълняват конкретни практически задачи с текстилни материали, организирани чрез иновационни форми и методи на взаимодействие.
На тази база са определени интерактивните методи, по които ще се организират и провеждат упражненията по ТП „Конструиране и моделиране на
изделия от текстилни материали“ и факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“. Избран е хуманният и демократичен подход на обучение.
В процеса на подготовката и реализирането на проектната дейност като
допълнителни информационни източници са използвани модни списания и
каталози и сайтове в Интернет, които предоставят изображения на изделия,
изработени от текстилни материали, които провокират творческите търсения
и художествено-творческите способности на студентите.
В Таблица №1 са посочени въпросите към студентите и техните отговори преди провеждане на лабораторните упражнения по ТП „Конструиране и
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моделиране на изделия от текстилни материали“ и факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“.
Анализът на получените данни от анкетното проучване показват, че теоретико-практическата подготовка на студентите за работа с текстилни материали не е на ниво, отговарящо на изискванията към бъдещия учител по
техника и технологии. Една от причините е, че част от студентите не са завършили специалности, свързани с текстилните технологии. Техните знания са
бегли и неточни, а уменията им за работа с текстилни материали са придобити
„когато са били ученици, в часовете по трудово“, както те самите се изразяват.
Интересът към текстилните материали е малък – 20%, а 57% от анкетираните
не познават произхода на текстилните влакна, а знанията им са свързани с житейския опит. На въпроса „Как опитно се определя произходът на текстилните
материали?“ 63% знаят как да определят произхода им. По-добри постижения
имат жените, което се дължи може би на опит, придобит в битови ситуации.
Таблица №1.
Въпроси и отговори в % от анкета, проведена със студенти от специалност
„Техника и технологии“ с цел установяване знания за текстилни
материали и умения за изработване на текстилни изделия
№

Въпроси

1 Вашето основно образование сте
завършил/а в … (учебно заведение).
2 Проявявате ли интерес към текстилните
изделия и с каква цел?
3 Какъв произход имат текстилните
влакна?
4 Как опитно се определя произходът на
текстилните материали?
5 Посочете какви тъкани познавате.

6 Какви съвременни технологии за обработване на текстилни материали има?

Отговори
преди обучението

ДА
20%
Вярно
отговорили
43%
Знаят
63%
Определят
правилно
36%

НЕ
80%
Невярно
отговорили
57%
Не знаят
37%
Определят
неточно
64%

Добре осведомени 47%

7 Какви техники за художествено обра- Познават повече от:
ботване на текстилни материали позна- – една техника 90%
вате?
– две техники 40%
– три техники 10%
Не познават 10%

Отговори
след обучението

ДА
58%
Вярно
отговорили
92%
Знаят
98%
Определят
правилно
84%

НЕ
42%
Невярно
отговорили
8%
Не знаят
2%
Определят
неточно
16 %

Добре осведомени 92%
Познават повече от:
– една техника 100%
– две техники 90%
– три техники 87%
Не познават 0 %

Възможности за усъвършенстване на художествено-творческите способности ...

8 Коя от изброените техники владеете?

Владеят:
– една техника 23%
– две техники 8%
– три техники 0%
Не владеят 90%
Изброяват:
– един занаят 71%
– два занаята 34 %
– повече от два 17%
ДА
31%
ДА
3%
ДА
95%

9 Кои български занаяти свързвате с
изработване на изделия от текстилни
материали?
10 Работили ли сте на шевна машина?
11 Участвали ли сте в проект за изработване на изделие от текстил?
12 Желаете ли да бъдете включени в такива проекти?
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Владеят:
– една техника 100%
– две техники 86%
– три техники 43%
Не владеят 0%
Изброяват:
– един занаят 5%
– два занаята 83 %
– повече от два 95%
ДА
НЕ
100%
0%
ДА
НЕ
100%
0%
ДА
НЕ
100%
0%

НЕ
69%
НЕ
97%
НЕ
5%

Предоставените тъкани за разпознаване затрудняват 64% от студентите,
но 36% назовават тези, които намират по-голямо приложение в бита за спално бельо (хасе, сатен) и облекло (вълнен плат, скреч, басма, кадифе). Голям
процент от студентите не са чували „изонит“, „пачуърк“, „макраме“ – техники
за работа с конци, прежди, тъкани. Повечето от тях са виждали изделия, изработени чрез прилагането на тези техники, но не могат да ги назоват. Много
малка част владеят една (12%) или две (8%) техники за работа с тези текстилни
материали. Работили с шевна машина (повечето в домашни условия) са 31%,
а останалите 69% заявяват, че имат шевни машини в къщи, но не проявяват
интерес да се научат да работят с нея. Много от студентите (95%) желаят да
участват в проектиране и конструиране на изделия от текстилни материали,
което е индикатор за добра мотивация в бъдещата съвместна работа за усвояване на техниките за работа с текстилни материали.
На Фиг.1 са посочени резултатите от анкетното проучване за установяване на знанията на студентите за текстилните материали преди обучението.
Резултати от анкетно проучване за установяване знанията на
студентите за текстилни материали
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Брой въпроси от анкетата

Фиг. 1. Резултати от анкетно проучване за установяване знанията на студентите за текстилни материали – входно ниво
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Параметрите на педагогическия модел за усъвършенстване на художествено-творческите способности чрез работа с текстилни материали се задават
от три модела на дейността (целеви модел, концептуален модел и организационно-функционален), от опорния инвариант (алгоритъм за структуриране
на дейностите) и програма за разгръщането ѝ (форми и методи на обучение и
техники за работа с текстилни материали).
Целевият модел отразява крайното състояние, т.е. състоянието на художествено-творческите способности при работа с текстилни материали; концептуалният модел разкрива обективното предназначение на прилаганите
иновационни форми и методи; организационно-функционалният модел съдържа дейностен и педагогически аспект на функционирането на всеки от тях
в конкретна учебна и практическа ситуация.
Учебното взаимодействие при провеждане на упражненията е в съответствие с изискванията за интерактивно обучение, което позволява на
студентите свободно да избират и активно да участват както в ситуациите с
обучителен характер, така и за изява на художествено-творческите си способности при участие в конкретни практически дейности. Решаването на нестандартни творчески задачи, свързани с конструиране и моделиране на изделия
от текстил, разкрива възможностите за приложение на всеки интерактивен
метод за разширяване на възможностите за усъвършенстване на художествено-творческите способности чрез работа с текстилни материали. Усвоили технологиите и техниките за обработване на текстилни материали, задължителен
минимум в учебното съдържание на културно-образователната област „Бит и
технологии“ в 5-6. клас на прогимназиалния етап на основната образователна
степен, студентите-бъдещи учители по техника и технологии самоинициират
нови идеи и търсят начини за тяхното реализиране чрез участие в проекти.
Получените резултати след провеждане на практико-приложното изследване са посочени в Таблица №1, а графично са изобразени на Фиг. 2.
Резултати от анкетно проучване за установяване знанията на
студентите за текстилни материали
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Целта на резултатите по проекти (проектирани и конструирани изделия от текстилни материали в ТП „Конструиране и моделиране на изделия от
текстилни материали“ и факултативната дисциплина „Дизайн в облеклото“) е
не само личностно значима – усъвършенстване на художествено-творческите
способности чрез работа с текстилни материали, но студентите са мотивирани
от възможността за представянето им на ежегодната изложба, посветена на
празника на ШУ „Епископ Константин Преславски“ в края на учебната година.
Различията, констатирани след анализа на данните, получени в началото и след приложението на експерименталния педагогически модел ни дават
основание да направим следните изводи:
1. Интерактивните форми и методите „работа по проект“, „аквариум“,
„мозъчна атака“, „дебати“, „въртележка“, „работа в екип“, „броуновско движение“, „контент анализ“ са ефективни за организиране и
провеждане на художествено-творческата дейност с текстилни материали, ако се разработва проект (изработване на изделие от текстил,
отчитайки корелацията „функция – конструкция“), като се прилагат
знания, представи, житейски опит на студентите, които се обсъждат,
взаимно се допълват и разширяват с нови сведения, получени от преподавателя или други източници.
2. Ограничава се пасивността на участниците в интерактивното обучение и се създават условия за превръщането им в активен субект.
3. Приложението на интерактивните форми и методи обогатява възможностите за усъвършенстване на художествено-творческите способности чрез работа с текстилни материали.
4. Интерактивното творчество на преподавателя и студентите е иновационно и безгранично.
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ФОРМИРАЩ ПОТЕНЦИАЛ НА ИГРАТА
Светлана Ас. Игнатовска
FORMATION OF POTENTIAL GAME
Svetlana A. Ignatovska
ABSTRACT: The interest of the pedagogy of the game is determined primarily by the fact that
a game performs an essential function in the formation of personality. However, before we
analyze this aspect we should take into account certain critical areas where a pedagogue could
resort to the possibilities of the game.
KEYWORDS: game, formation, interaction, education, personality
Изследването е финансирано по проект № РД-08-30315.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Играта има изключително важна роля в живота на човека. Това обяснява силния интерес към този феномен – от страна на мислители и обикновени
хора, от страна на различни хуманитарни научни дисциплини.
Играта е специфична форма, чрез която личността проявява своята
активност като система.
Това определение е непълно, тъй като в него се съдържа само първата
част от едно коректно определение, а именно – отнасяне към близкия род.
Освен това, предложеното определение е и твърде сложно, тъй като в
близък род присъстват три термина – личност, активност, система. Ето защо
преди да бъде допълнено определението следва да се направи опит за обединяване на посочените три термина. Посоченото обединяване е възможно, а
и необходимо, поради обстоятелството, че трите термина са тясно свързани
помежду си и взаимно допълващи се.
Преди всичко, личността е типично системно образувание. А това означава, че при използването на понятието „личност“ следва да се подразбира, че
става дума за специфично системно образувание.
Освен това, в качеството си на система личността се характеризира със
свойствата „отвореност“ и „саморегулация (самоактуализация, самоусъвършенстване)“. А посочените свойства предполагат и активност във външен
план.
След направените уточнения даденото по-горе (изходно) определение
може да бъде преформулирано по следния начин: Играта е специфична и базисна личностна форма на взаимодействие.
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Както става ясно в новата формулировка на определението се появява термина „взаимодействие“. Той сякаш замества термина „активност“.
Едновременно с това този термин задълбочава виждането относно характеристиките на „активността“. Чрез понятието „взаимодействие“ се уточнява,
че става дума за активност, която е с ясен адрес (следва да се подразбира, че
този адрес е заобикалящият свят). Освен това взаимодействието предполага
не само насочено „навън“ действие, а и „отчитане“ на постъпващите отвън
сигнали. И най-накрая, взаимодействието включва представата за многократност на предприеманата инициатива, включително и с отчитане на ефекта от
предишните действия.
Тук задачата може да бъде формулирана и по друг начин, а именно –
какви и кои са неигровите форми на взаимодействието?
Ясно е, че на преден план излиза въпросът за „неигровото“. А „неигровото“ е нерешен аспект на проблема за играта.
Взаимодействието на личността е насочено към „усвояване“ на света.
Ето защо, ако тръгнем от формите на усвояване на света, би могло да се намери специфичното и за „игровото“ и за „неигровите“ форми за взаимодействие
усвояване.
В методологията се е наложило виждането за три разновидности на
усвояването – практическо, познавателно, ценностно. Едва ли е необходимо
(особено при оценките за играта като непреобразувателна и сякаш безцелна
активност) да се обосновава, че играта може да бъде свързана с ценностното
усвояване на света.
Играта е ценностно ориентирано взаимодействие и усвояване на света,
тъй като при нея се стига до подчертано избирателно отношение към предмети, хора, събития. Предпочитанието им, приемането им за стойностни, значими (ценностни) определя позитивната емоционална реакция спрямо тях;
нещо присъщо на играта и факт, който обяснява нейния тонизиращ ефект.
Вече може да бъде предложено пълно работно определение: Играта е
специфична форма на взаимодействие, чрез която личността постига ценностно усвояване на света.
Интересът на педагогиката към играта е определен преди всичко от
обстоятелството, че играта изпълнява незаменима функция за формирането
на личността. Преди обаче да бъде анализиран този аспект би следвало да се
посочат основните поводи, при които педагогът би могъл да прибегне до възможностите на играта.
Педагогически параметри на играта
Единият параметър (на който ще се отдели внимание по-нататък) са
формиращите ресурси на играта. От педагогическа гледна точка обаче могат
да бъдат разграничени поне още два параметъра – теоретичен и диагностичен.
Теоретичният поглед към играта предлага на педагога конструкт, който може да бъде използван като основа за проектиране на педагогическа технология.

Формиращ потенциал на играта
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Технологичният подход към педагогическия процес все още не е всеобщо признат и одобрен. Независимо от това търсенията в тази насока стават все
по-интензивни. Все повече изследователи разбират, че „правенето“ на учебен
процес по „занаятчийски“ (т.е. чисто емпирично) вече не задоволява нуждите
на образованието. Все по-ясно се съзнава необходимостта от преднамерено и
целенасочено технологизиране на учебната работа. Но за да се постигне това
не е достатъчно само да има добро желание. Главното условие е наличието на
пригоден за това теоретичен конструкт.
Ако от посочената гледна точка се направи оценка на опитите за технологизиране на учебната работа, би могло да се направи следната оценка:
Предлаганите досега технологии възпроизвеждат научните представи относно познавателното и практическото усвояване на света. Ето защо най-общо те
могат да бъдат класифицирани като когнитивни и алгоритмични. Сякаш все
още не e осъществена технология, която да извежда като водещо „ценностното“ усвояване. А при опит за подобно проектиране задължително ще следва да
се използва ясно научно виждане за играта (като активност, подчинена тъкмо
на ценностното взаимодействие със света).
В рамките на настоящата разработка не се предвижда задълбочаване по
въпроса за ценностния тип педагогически технологии. Засега не се предприема и опит за разкриване възможностите на представеното по-горе виждане
относно играта (като теоретична база за възможна ценностна технология).
Следва обаче да се отбележи (дори и само в чисто прогностичен план), че една
ценностно ориентирана педагогическа технология ще доведе до дълбока трансформация на образователната система, а може би и на самото училище като
институция.
Педагогът би могъл да разпознае в играта и диагностичен ресурс.
Диагностиката все по-определено се превръща в неотделима съставна
част на педагогическия процес. При това диагностиката вече не се извършва с
„някаква“ обективна оценка, която се прави в края на определен учебен цикъл.
Диагностиката все повече се налага като паралелна „работа“ (наред с „чисто“ учебната работа). И това е така поради обстоятелството, че технологизирането на педагогическия процес изисква (освен всичко останало) и непрекъсната (в смисъл
текуща) обратна връзка за хода на протичащото педагогическо взаимодействие.
Досегашните опити за контрол върху протичането на учебния процес
са чрез „засичане“ и „следене“ на някои по-скоро физиологични параметри.
Контролът на базата на регистриране на психологични, дори на психофизиологични параметри (напр. изследване на работоспособността и умората), неминуемо водят до „прекъсване“ на самата педагогическа работа. Ето защо може
да се приеме, че тази линия за текуща диагностика не е твърде перспективна.
Известно е, че може би тъкмо поради посочените недостатъци на текущата диагностика, педагозите проявяват все по-голям интерес към т. нар.
„продукти на дейността“. Имат се предвид съответни интелектуални продукти или пък „изработените“ от учениците „предмети“.
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Все още не се използва обаче (поне не се прави достатъчно и по най-подходящ начин) диагностичният потенциал на играта.
Подобен подход за диагностика чрез играта има (поне в чисто теоретичен
план – засега) съществени предимства. Преди всичко, мониторинг за протичане на играта може да се осъществява непрекъснато, без да се нарушава самия
процес, както е при обичайния текущ контрол. Освен това, играта е поведенчески, наблюдаем акт, който има своето изоморфно съответствие във вътрешен план. А това определя значимостта на наблюдаваното, стига да може да му
се направи верен прочит. И най-накрая, диагностицираното лице не се извежда
от съответната форма на активност, респективно не се информира, че е „обект“
на диагностика. А това означава, че така се избягва напълно ефекта на т. нар.
социална желателност, който съпътства почти всяка диагностична процедура.
Едва ли е необходимо специално да се подчертава, че използването на
играта за целите на педагогическата диагностика все още е само добро намерение. За неговата реализация е наложителна задълбочена изследователска работа, концентрирана тъкмо в очертаната насока. Тук може само да се добави,
че очертаният възглед относно същността на играта може да се окаже твърде
полезен при решаването на подобна научно-приложна задача.
От педагогическа гледна точка най-съществен е формиращият потенциал на играта. Той може да бъде обхванат достатъчно пълно чрез използване
на научната представа за психо-педагогическите въздействия, съответно –
тренировка, упражнение, обучение, възпитание.
Играта има като своя съществена характеристика повторното, многократното изпълнение на едни и същи действия (поведенчески или умствени).
Сякаш финализирането на определен цикъл стимулира към стартирането на
нов цикъл. Това определя сходство на играта с представата за вечния двигател
(perpetuum mobile).
Описаното самозареждане чрез играта обяснява в някаква степен едно
познато, но оставащо тайнствено явление – отсъствието на усещане за умора
по време на игра. Това отличава играта от другите видове ангажираност на
учениците, примерно зубренето, решаването на (всевъзможни) задачи и др.
подобни. А дори само тази особеност на играта е вече основание за включването ѝ в някаква ценностно ориентирана педагогическа технология.
Улеснявайки повторното осъществяване на определени действия играта
е съвсем „естествената“ среда за упражняване на психо-педагогическите въздействия – тренировка и упражнение.
Тези въздействия се характеризират с многократно изпълнение на определени действия, като за упражнението е специфично, че след всяко повторение се получава „обратна връзка“ за постиженията. И от тази гледна точка
играта по-скоро наподобява упражнението, отколкото тренировката.
Обикновено тренировките и упражненията се провеждат в условията
на напрегнати волеви усилия (а често и при стриктен контрол, с оглед стимулиране на волята). Чрез играта напрегнатостта, респ. нуждата от контрол и
стимулиране, в значителна степен отпадат.
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Играта има формиращ потенциал и по подобие на психо-педагогическото въздействие обучение.
Спецификата на обучението се изразява в това, че новата информация
„попада“ или, както се изразяват специалистите, „се вгражда“ в обособено
поле на индивидуалния опит. Обособеното празно поле може да бъде сравнено със сектор, очертан в даден пъзел: полето е празно, но едновременно
директно подсказва – каква е (трябва да бъде) конфигурацията на блокчето,
подходящо да „легне“ върху него.
Играта като обучение е интелектуална активност, действията – умствени. Обучението става (подобие на) игра тогава, когато „новото“, което се научава идва по-скоро като субективно откритие, отколкото като „готова“ истина.
Обучителният ефект от играта се засилва за сметка на комбинаторното
трансформиране на игровата ситуация. По този начин личността с лекота „открива“, че отделният компонент на ситуацията придобива различно значение
при всяка трансформация. Примерно при игра на белот наличието на асо има
различно значение, ако е единствено, или идва при наличието на други (те)
три аса, или пък допълва до оформянето на терца и кварта. Усвоената многозначност на единичностите по време на игра (примерно на белот) може да
бъде трансфериране и към „чисто“ учебни ситуации.
Възпитанието се отличава по това, че при него усвоеното на равнище
обучение придобива личностен смисъл.
При училищното образование често пъти е твърде трудно да се придаде личностна значимост на всеки учебен материал. Но когато усвоеното бъде
употребено в игрови режим и чрез него се постигне признание (победа, награда), то сякаш придобива „добавена“ стойност.
Откриването на личностен смисъл се постига обикновено при надситуативен анализ на определен образователен „фрагмент“. А подобно надситуативно „излитане“ е в истински смисъл една интелектуална игра.
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COMPETENCY MODEL
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Svetlozar P. Vatsov
ABSTRACT: Competence is an integral characteristic defining the capability to solve problems and typical tasks, which may rise in real life and professional situations when emplying
our knowledge, skills, experience, ambitions and personal motives. Thus, using the competency method for defining the content and technology of training managers is to do with the
changing social-economical needs of society. Assimilation of knowledge and developing skills
in the future managers have to be followed by a development of stable managing techniques
of action (competence), which added to the skills, motivation and professionally important
qualities of the personality, have to ensure permanent readiness for execution of their managing activity. Competency models lead to significant changes in the content and technology of
the education process.
КЕУWORDS: Competence, knowledge, skills, habits, competency method, competency model, students training.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Основните положения на т.нар. Болонски процес наложиха в европейските университети да се внедри и все по-активно да се използва компетентностният образователен модел. Това се налага от факта, че засилването на познавателното и информационното начало в професионалния, обществения и
личния живот на човека все повече се разминава с традиционното разбиране
за професионална квалификация. Много по-приемливо в съвременните условия става понятието професионална компетентност, включващо в себе си
системно организирани интелектуални, комуникативни, рефлексиращи, самоорганизационни и морални норми, позволяващи успешно да се организира дейността на човека в широк социален, икономически и културен смисъл.
Главната задача на образованието става подготовката на компетентни специалисти, т.е. на хора със знания за различните страни на живота, с навици за
творческо боравене с интелектуалния и професионалния инструментариум,
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със способности за взаимодействие с други хора в различни ситуации с цел
постигане на конструктивно взаимодействие с тях.
Използването на компетентностния модел е обусловено преди всичко
от променящите се социално-икономически потребности на обществото:
а) в условията на неопределеност на пазарната ситуация и засилваща
се конкуренция между специалистите на пазара на труда все по-търсен става професионално мобилният, инициативният специалист, способен да взема
оптимални решения в различни ситуации;
б) преориентацията на организациите към диверсификация изисква наличието у специалиста на съвкупност от професионално-образователни способности, обезпечаващи неговата универсалност.
Компетентностната ориентация е такава ориентация на образователния
процес, в която приоритетна е насочеността към цели, свързани с мотивацията, самоопределението, самоактуализацията, социализацията и развитието на
индивидуалността. В качеството на инструменти за постигането на тези цели
се проявяват принципно нови образователни понятия: компетенции, компетентност, професионални качества и др., които най-общо могат да се обединят
в понятието „ключови компетенции“. Временността на всяка работа, нейната
неустойчивост, нарастващите процеси на глобализация във все по-голяма степен водят към неопределеност. В тези условия способността и готовността за
учене се проявяват все повече като най-важни способности на човека.
Понятието ключови компетенции („key competencies“) е въведено в практиката в края на 90-те години на миналия век от Международната организация на труда [4]. Компетенцията е успешно проявена съвкупност от знания,
умения, нагласи и поведения на служителите за постигане на резултати (желани нива на представяне) в дадена професионална роля и в определена организация. Погледнато от друг ъгъл, компетенциите са способности, но не вродени
способности, а такива, които са развити чрез познание – учене и опит чрез
натрупване на знания и формиране на умения.
По време на симпозиума „Ключови компетенции за Европа“, организиран от Съвета на Европа през 1996 г., беше определен следният примерен списък от ключови компетенции, които са необходими на младите европейци [2]:
1. Политически и социални компетенции
Способност да се поема отговорност, да се участва при вземане на групови решения, разрешаването на конфликти да не е прекалено рязко, да се
участва в поддържане и подобряване на демократичните институции.
2. Умения, свързани с живота в едно мултикултурно общество
Да се контролират расизмът и ксенофобията. Образованието да „подготвя“ младите хора за междукултурна компетентност, за приемане на различията, уважение към другите и способност да се живее с хора от други култури, езици и религии.
3. Умения, свързани с владеенето на майчиния език, на устната и писмената комуникация
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Особено важни за работата и социалния живот, като се наблегне на факта, че тези хора, които не ги притежават, са застрашени от социално изключване. От изключително значение е и знаенето на повече от един език.
4. Умения, свързани с живота в информационното общество
Владеене на информационно-комуникационните технологии, разбиране на техните изисквания, силни и слаби страни и начините за критична оценка по отношение на информатизацията, медиите и рекламата.
5. Способност за учене през целия живот като основа за учене през целия живот в контекста на две величини – професионален и социален живот
Според някои от водещите изследователи в тази област [3] само един
сравнително неголям брой компетенции предполагат постигането на успех в
работата и в живота:
– стремеж към постижение – желание да се постигне съвършенство и
да се подобрява изпълнението на възложената работа;
– инициативност – самостоятелно действие за постигане на целите и
вземане на решение, преди това да се е наложило от хода на събитията;
– търсене на информация – непрекъснато усвояване на знания, необходими за изпълнението на работата;
– концептуално мислене – разбиране на същността на нещата и използване на алгоритми за решаване на проблемите;
– междуличностно разбиране – способност да се разберат и почувстват
другите;
– увереност в себе си – вяра в собствената ефективност и способност да
се постигат целите;
– въздействие и оказване на влияние – способност да се убедят другите
в своята гледна точка;
– сътрудничество – ефективна работа съвместно с другите за постигане
на общите цели.
Изхождайки от гореупоменатото, можем да определим следните групи
ключови компетенции, които да включим в компетентностния модел при подготовката на студентите:
– ценностно-смислови – свързани с ценностните ориентири на студента, с неговата способност да разбира и променя обкръжаващия
го свят – от тях зависи индивидуалната образователна траектория на
студента и програмата за неговото професионално и социално развитие;
– общокултурни – познание и опит за работа в областта на националната и общочовешката култура;
– учебно-познавателни – в сферата на самостоятелната познавателна
дейност, включвающи елементи на логическата, методологическата и
общоучебната дейност;
– информационни – навици за работа с информацията по учебните
предмети и образователни области, както и в обкръжаващия го свят;
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– комуникативни – познаване на способите за взаимодействие с околните и с по-далечни събития и хора;
– социално-трудови – изпълняване на ролите на гражданин, наблюдател, избирател, представител, потребител, клиент, производител, член
на семейството;
– компетенции за лично самоусъвършенстване – ориентирани към усвояване на способите за физическо, духовно и интелектуално саморазвитие, емоционална саморегулация и самоподдръжка.
В европейската практика на висшето образование се различават четири
модела на компетенции (МК1 – МК4) [1]. Тези модели се различават по своите
подходи към планирането, организацията и получаването на висшето образование и, в частност, към оценката и признаването на постиженията на студента и към оценката на възможностите за неговото трудоустрояване на пазара
на труда.
Моделът на компетенции, основан на параметрите на личността (МК1)
придава особено значение на развитието на моралните, духовните и личните
качества на човека. Той предполага, че в процеса на образованието се разкриват и развиват вече наличните му заложби и способности.
Вторият модел на компетенции (МК2) обръща особено внимание
на усвояването на стандартни (алгоритмизирани) процедури и операции
(посредством изучаване на процеса на труда, методите на работа и др.).
Образователната програма е насочена към формиране у обучаемите на определен набор умения, на базата на които може да се осъществява бъдещата
професионална дейност, изработване на навици за решаване на конкретни типови задачи.
Третият модел на компетенции (МК3) подхожда за образователна подготовка на специалисти, дейността на които се оценява по постигнатите резултати. Той предполага наличието на способност за самостоятелно обучение.
Четвъртият модел (МК4) предполага, че изискванията, предявявани
към бъдещия притежател на диплома за висше образование, се определят не
от идеалния модел на работника, а от социалния контекст на неговите потенциални работни места (от очакванията на работодателя и колегите по работа).
В литературата могат да се откроят два стратегически подхода при разработването на компетентностния модел:
а) универсален подход – това е т.нар. подход „един размер пасва на
всичко“. Той включва изграждането на един компетентностен модел с набор
от компетенции, които са приложими за всички длъжности. Обикновено се
идентифицират 10-15 компетенции и свързаните с тях наблюдаеми поведения.
Те са общите умения, характеристики и ценности/ползи, които са необходими
за постигане на ефективност за широка категория от длъжности;
б) множествен подход: другата стратегия е да се изградят различни модели в зависимост от длъжностите и нивата в организацията. Такива модели
вземат набор от компетенции, модифицират ги, преформулират ги и ги до-
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пълват, за да се достигне до компетенции, свързани с конкретната длъжност.
Множественият подход се използва, когато са необходими компетентностни
модели за много длъжности и когато тези длъжности нямат много общи черти.
Дефинирането на компетенциите преминава през различни етапи, които могат да се групират в четири фази:
1. Подготовка
Анализ на ситуацията. Изясняване на потребностите. Определяне на
цели. Изясняване на особеностите на компетентностния модел, който предстои да се разработва – области на приложение, целеви групи, които ще бъдат
обхванати, колко и какви типове компетенции ще бъдат включени, подход в
разработването, външни консултанти. Планиране на дейностите. Обучение.
2. Събиране на информация и разработване на компетенциите
Избор на подходящи методи и модел за анализ на информацията (въпросници, фокус групи, експертно проучване, поведенческо интервю, дискусионен панел, използване на общи, родови речници на компетенции и др.).
Тестване на методите. Събиране и анализ на информация, идентифициране
и дефиниране на компетенциите. Дизайн на компетенциите и определяне на
поведенчески индикатори за тяхното измерване. Разработване на прототип на
компетентностния модел.
3. Внедряване
Анализ на предизвикателствата и проблемите при внедряването на
компетентностния модел и разработване на мерки за преодоляването им.
Верифициране на компетентностния модел. Извършване на корекции.
Утвърждаване на компетентностния модел.
4. Актуализиране на компетентностния модел
Мониторинг на компетентностния подход и измерване на ефективността на компетентностния модел. Внасяне на корекции в зависимост от промените в средата и стратегията на компанията.
Ние предполагаме, че компетентностният модел може да бъде преди
всичко качествен модел, точно формулиращ образователните задачи и резултати. По оценките на специалистите компетентностният подход позволява да
се интегрират изследователската и практическата страна на подготовката на
студента, тъй като е насочен към усилване на практическата резултативност на
висшето образование на базата на фундаментализацията на научните знания.
Под компетентност днес следва да се разбира съвкупността от следните
елементи:
а) знания – резултатите от образованието на личността:
– ориентирани към най-важните и ключови проблеми, идеи, понятия и подходи в съответните научни области и дисциплини, като е важно да се отбележи, че учебното съдържание не е академичен еквивалент на науката;
– включват не само готови знания, а и знания за познавателния процес,
подходи и методи за изследване и конструиране;
– изискват активно участие на учениците в търсене, намиране и преработка на информация от различни източници и с различни средства;

Компетентностен модел на подготовка на студентите

239

– те са личностно значими, социално ориентирани, научни и предлагат
научни решения и глобални перспективи;
б) навици – резултатите от опита от работата и обучението:
– интелектуални – разпознаване, посочване, изброяване, определяне на
източника, класифициране, групиране; описание на обекти, процеси,
явления, институции, цели, средства, резултати, качества; обяснение
на причини за събития, смисъл на идеи, основания за действия или
позиции; оценяване или демонстриране на позиция: да се разпознават и използват критерии за оценка на основания на една позиция,
цел и средства за постигането и ефекти и резултати от нея; да се формулират аргументи „за“ и „против“ една възможна позиция;
– практически – ефективно използване на знанията при решаване на
конкретни практически задачи; конструктивно участие в дискусии и
в различни форми на групова работа; използване на различни стратегии за решаване на проблеми; самооценка, самоконтрол и планиране
на личностното развитие; комуникативни умения; ефективно участие
в социалните процеси и взаимодействия;
в) отношения – ценностни ориентации и нагласи:
– толерантност – отвореност и уважение към различните позиции и
идеи;
– лична отговорност и уважение към основните свободи и права на човека;
– естетическа, нравствена и здравна култура;
– готовност и стремеж към учене през целия живот;
– способи на общуване – умението да се комуникира с хора и да се работи в група.
Следователно компетентността е интегрална характеристика, определяща способността да се решават проблеми и типични задачи, възникващи в реални житейски и професионални ситуации с използване на знанията, уменията, жизнения опит, ценностите и наклонностите на личността. В световната
образователна практика понятието компетентност се използва като централно, „възлово“ понятие, тъй като компетентността, първо, обединява в себе си
интелектуалната и навиковата съставка на образованието; второ, подразбира
формиране на съдържанието на образованието с оглед предполагаемия резултат; трето, притежава интегративна природа, съчетавайки в себе си редица еднородни или близки по характер знания и умения.
Kомпетентностният подход води до сериозни изменения в съдържанието и технологиите на образователния процес, в системата за взаимодействие
между преподавателите и обучаемите, стратегията на които трябва да бъде
насочена преди всичко към овладяване на последните механизми на професионална самоидентификация, самоопределение в учебните и житейските
ситуации и, като резултат, на механизмите на професионално и личностно
саморазвитие. Като цяло компетентностният модел за подготовка на специа-
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листи представлява достатъчно сложна многокомпонентна система, в която
с отделните знания, умения и навици се съпоставят техните обекти, с критериите за практическа подготовка – конкретни материализирани свидетелства,
показателни за нейното равнище, а с личностните и професионални аспекти –
данни от психологически тестове, анкети, събеседвания. Той представлява
по същество привеждането на висшето образование в съответствие с новите
условия и перспективи, проявление на стратегическата му ориентация към самообновяване.
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ABSTRACT: Deals with the problems of the course „Painting“ in the first course in „Pedagogy
of art“ in terms of the planned curriculum materials and techniques of painting.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Обучението по живопис в българските университети заема важно място
в цялостното творческо израстване на студентите. Съвремието ни във всички
негови аспекти предлага много и разнообразни възможности за изява и реализация на техните способности както в творчески план, така и като бъдещи
учители по изобразително изкуство. Това е добър стимул за преподавателите,
работещи в университетски условия, постоянно да усъвършенстват методическите си подходи в практическото обучение по живопис, да намерят онези
оптимални педагогически решения, които мотивират студентите за работа в
ателиетата.
През последните години в началния етап на обучението по живопис у
студентите от специалност Педагогика на обучението по изобразителна изкуство (ПОИИ) се наблюдава плахост, несигурност и колебание в първите постановки, породени от недостатъчно добрата им подготовка по изобразително
изкуство в средното училище. Фрагментарните познания за композиция, форма, цвят, пространство и др. в „комплект“ с непознаването на живописните
материали и техники на работа, заложени в задължителната учебна програма
по живопис, е факт, който трудно може да бъде оспорен.
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Мнозинството от първокурсниците идват неподготвени за работа с
маслени бои, имат бегла представа за необходимите им четки, подрамки,
платна, разредители, лакове, масла и др. Не познават техниките, средствата
и похватите на изпълнение. Това прави трудни и мъчителни важните първи
стъпки в живописта. Реална е възможността първоначалното желание и ентусиазъм бързо да се тушира от непознаването на материала и възможностите,
които той предлага. А колкото по-добре се познават положителните свойства
на материалите, влизащи в състава на картината, и се избягват недостатъците
им, толкова по-убедително художникът разкрива съдържанието на картината
чрез формата, колорита, светлосянката и ритъма от обеми. В този контекст актуално звучат думите на К. Цонев: „От всички пластични изкуства живописта
е онова изкуство, което най-много зависи от материала, с който си служи художникът, за да даде траен и съвършен израз на това, което го вълнува. В основата на всяко голямо живописно произведение лежи добре разбран и овладян
във всичките му детайли занаят. Невъзможно е най-рационалното използване
на възможностите, които дава даден материал при разните видове живописни
техники, без да се познава този материал“ [4].
Технологията или материалознанието на изобразителното изкуство е
наука, която се занимава с произхода, състава, физическите и химическите
свойства на веществата, влизащи в състава на боите, свързвателите, разредителите, основите и фирнизите, които служат за направа на художествените
произведения. Силно развитите техники и технологии винаги са съпътствали големите епохи в изкуството. Големите художници от миналите столетия
като Джото, Ван Ейк, Леонардо, Дюрер, Тициан, Веласкес, Рубенс, Рембранд
са най-големите техници на своето време. Надгражданото в продължение
на столетия знание е всъщност здравата традиция, която стъпва на опита
от миналото. През вековете с промяната на художествения мироглед се променя и техниката на отделните школи. Всяка епоха е имала своите изразни
средства.
Тематичният план на лекционния курс за І модул (І и ІІ семестър) по
живопис запознава студентите с основните понятия в технологията на живописта. Разглежда се маслената техника като похват и особености в рамките на
6 часа лекции. Част от лекционния курс (3 часа) е посветен и на живописните
материали и техники. Лабораторните упражнения са насочени към практическа изобразителна дейност и съвсем удачно в хода на първите заложени постановки са включени въпроси, свързани с техниките на живописта. Липсват
заложени часове, свързани с практическото запознаване на студентите с основите (ленени, конопени, памучни, ютени платна, картон, шперплат, фазер, дъски и др.), грундовете (постни и маслени), подрамките, рамките и всичко онова,
което касае технологията на маслената живопис. Запознаването с доказаните
във времето класически грундове и практическото изпълнение на някои от
тях в часовете за самостоятелна работа е възможност за предаване на опита от
миналото и първи стъпки в „занаята“ на изящните изкуства.
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По време на самостоятелната работа със студентите се изготвя платно
за работа с маслени бои, като първият етап от процеса на грундирането е туткалосването. То се извършва с туткалено лепило, гъстотата на което за различните основи е различна. За ленено платно тази гъстота е 65-80 гр. туткал
на 1000 мл вода. За да бъде еластично туткаленото намазване се прибавя добре
разбит жълтък от яйце. На студентите се демонстрират начините за нанасяне
на туткаленото лепило с четка или шпакла. Пристъпва се към подготовката на
грундовата смес, като се разясняват подробно възможните варианти според
това, дали се подготвя постен или маслен грунд. За постен грунд (според К.
Цонев) се подготвя смес, получена от 1 обща част (об. ч.) креда (винервайс);
0,5 об. ч. цинквайс и 1 об. ч. от използваното вече в туткалосването лепило.
За маслен грунд към гореизложеното се добавя от ¼ до ½ об. ч. ленено масло.
Намазването на платната се извършва с широка четка. След окончателното
изсъхване платното се напръсква с 4% формалинов разтвор, за да се избегнат
процеси на загниване. Подготовката на платното може да продължи с много
често употребяваните от художниците цветни основи, които, както и гореизложеният грунд, имат съществена връзка с техниките и технологиите на старите майстори. Рембранд, Тициан, Рубенс, Ел Греко нанасят върху основния
грунд на картините си лек маслен слой имприматура (сребристо-сива или червено-кафява на цвят), който подхранва следващите живописни слоеве.
Запознаването на студентите със специфичните характеристики на маслените бои е естествено начало в хода на първите практически упражнения.
Като познават състава на боите (пълнители, свързватели и прибавки), техните качествени характеристики (покривност, трайност към светлина, трайност
при смесване на една с друга, способност за по-бавно или по-бързо съхнене,
възможност за отразяване на светлината, реакция към киселини, основи, водни пари и газове, които се намират във въздуха и пр.), обучаваните могат
практически лесно да разпознават доброкачествените материали, от които зависи най-много трайността на художествените произведения. Инструментите,
с които си служи художникът (четки, шпатули, палитри и др.), също са от голямо значение за качеството на неговата техника и художествена работа. При
различните живописни техники художникът си служи с различни инструменти. Важно е те да притежават онези качества, с които да подпомагат художника
в търсенето на верния изказ. Независимо от формата ѝ, кръгла или плоска,
четката трябва да е получена от съответни по дължина косми, които накрая
завършват с естествен връх. В днешно време плоските четки се употребяват
най-много в маслената живопис, защото с широката ѝ част могат да се нанасят
плоски петна и да се правят преливания, а с тясната да се работи контурно и
рисунъчно.
Палитрата е също важен за художника-живописец инструмент.
Студентите трябва да използват палитри, осигуряващи достатъчно площ за
получаване на тоновете, а като цвят е добре да са еднакви или близки с цвета на използвания грунд. Противното затруднява много първите им стъпки
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в живописта, тъй като получените на палитрата тонове изглеждат различно
върху белия грунд, като резултатът е или прости по тон гами, или замърсяване
на цвета.
Почистването и поддръжката на пособията за работа е важно условие
за тяхната дълготрайност и трябва да се превърне в навик, в практика след
приключване на работния процес.
От полагането на боите (мокро в мокро, мокро до мокро, мозаично, ала
прима, велатурно, пастьозно, с четка или шпатула, на щрихи, на петна, на точки (поанталистично), с изтръгване, пръскане с кръгла четка, пръскане с пулверизатор, работа с тампони, с пръсти или с тубата боя, заливане на картината
в хоризонтално положение с разредени бои, изписване на детайлите и изграждане на светлосянка) зависи какво ще бъде въздействието на творбата. Това до
голяма степен е част от стила на дадена школа, група художници или отделен
автор [1]. Казано по друг начин, приложените материали или техники имат
свойството да влияят качествено върху желаната от твореца изразителност
на произведението. В първите етюдни постановки студентите систематично
изпълняват практически задачи, насочени към овладяване на изразните средства на живописта, като в хода на изобразителната дейност натрупват умения
за изобразяване на предмети с характерни особености и свойства: обем, материалност, пространствено разположение. Преди да се премине към сложни
полихромни задачи е наложително да се изпълнят няколко етюда (натюрморт)
в техника гризайл. Чрез нея се решават важни задачи, свързани с общото тоново състояние и зависимостта между светлосилата на няколко предмета в
натурата и рисунката.
По отношение на грундовете може да се добави, че естествените материали, използвани от старите майстори в тези така известни класически грундове, са в пълно съзвучие с новите екологични стандарти, които съвременното
общество се опитва да наложи във всички аспекти на живота.
От казаното до тук могат да се направят следните изводи:
• студентите не са достатъчно подготвени в теоретичен план, за да започнат обучението си по живопис;
• необходимо е в учебното съдържание по живопис да бъдат заложени
повече практически занятия за запознаване на студентите с основите
(ленени, конопени, памучни, ютени платна, картон, шперплат, фазер,
дъски и др.), грундовете (постни и маслени), подрамките, рамките и
всичко онова, което касае технологията на маслената живопис;
• опознаването и овладяването на маслените бои и специфичните техники на работа с тях, позволява на начинаещите художници-живописци да разкрият в най-голяма степен своите колоритни възможности;
• умелото използване на материалите и техниките води до по-голяма
увереност в работата на студентите, дава възможност за по-задълбочено проникване и експериментиране в сферата на изобразителното
изкуство.
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КЛАСИФИКАЦИЯ И СЪЩНОСТ
НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БОЙНИ ИЗКУСТВА
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CLASSIFICATION AND NATURE
OF EUROPEAN MARTIAL ARTS
Severin P. Akerski
ABSTRACT: Medieval wars, the struggles for influence and dominance in the western world
required cultivation of warfare as an essential element of life and lifestyle of Europeans.
KEYWORDS: European martial arts, masters, combat systems, combat styles
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Средновековните войни за територии, борбата за влияние и надмощие в
западния свят налагат култивирането на военното дело като основен елемент
от живота и бита на европейците. Воденето на война още от древността се е
считало за специално умение. Целите – превземане на територии, запазване на
статуквото, защита на народа, са общоизвестен и доказан факт. Позволяваме
си да направим класифициране на европейските бойни системи, въпреки наличната приемственост и общите биомеханични особености с азиатските бойни изкуства. Европейското рицарство със своите физически и морални норми
придава нов облик на военното изкуство. Физическите похвати не отстъпват
по качество на азиатските. Тактическите и психологическите похвати, свързани с технологичния прогрес, допълват качеството за водене на бой.
Европейският модел и начин на живот повлиява косвено на европейските бойни изкуства. Разглеждаме ги като силови похвати с голям разход на
енергийни ресурси. Спрямо азиатската група, където доминиращ фактор са
бързината и гъвкавостта, тук наблюдаваме проява на повече сила и мощни
движения. В началото оръжията са били масивни и тежки. Въоръжението не е
позволявало бързина на движението. С времето на техническия и културния
прогрес техниката е усъвършенствана и адаптирана към новите условия.
Практикуването на бойни изкуства влияе положително върху здравето.
Повишава се психофизическата устойчивост, насочва към вникване в общо
житейските добродетели. Настоящото изследване класифицира и предоставя
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информация за спецификата на европейските бойни системи, като няма за цел
да вниква дълбоко в корените и произхода им.
Задачите, които си поставяме, са следните:
1. Да проучим достъпните литературни източници по темата.
2. Да направим исторически преглед на източните бойни изкуства в
Европа.
3. Да направим класификация на европейските бойни системи.
Предмет на изследването са произхода и същността на европейските
бойни изкуства.
Обект на изследването са европейските бойни изкуства.
От направената обобщена класификация европейските бойни изкуства заемат
място:
Азиатски, Европейски,
Африкански, Северно
Обектзначително
на изследването
са европейските
бойни изкуства.
Американски
и
Южно
Американски
(фиг.
1).
От направената обобщена класификация европейските бойни изкуства
заемат значително място: Азиатски, Европейски,
Американски и Южно Американски (фиг 1).

Африкански,

Северно

Бойни изкуства
Азиатски

Североамериканск
Африкански

Да дао

Фехтовка

Система

Южноамериканск
и
Европейски
Английски

Бокс

Български

Кемпо

Грузински

Хридоли

Гръцки

Борба

Исландски

Глима

Испански

Ескрима

Португалски

Вале Тудо

Руски

Самбо

Сръбски

Свебор

Украински

Гопак

Френски

Савате

Фиг.
Класификация на
на Бойните
Бойните изкуства
Фиг.
1. 1.
Класификация
изкуства
Направеният литературен обзор установи, че почти всяка европейска
държава има и развива боен стил. Стиловите различия са свързани с видовете
използвани оръжия и способи на ръкопашен бой: само удари, само борба,
комбинация от удари и борба.
Класифицирането по географски признак откроява следните видове:
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Направеният литературен обзор установи, че почти всяка европейска
държава има и развива боен стил. Стиловите различия са свързани с видовете използвани оръжия и способи на ръкопашен бой: само удари, само борба,
комбинация от удари и борба.
Класифицирането по географски признак откроява следните видове:
Английски – бокс; Български – кемпо, Да Дао; Грузински – хридоли; Гръцки –
борба; Исландски – глима; Испански – фехтовка, ескрима; Португалски – вале
тудо; Руски – самбо, система; Сръбски – свебор; Украински – гопак; Френски –
савате.
В Европа най-ранните източници за развити традиции в бойните изкуства датират от Античността. Има исторически документи – ръководства за
създаване на бойни умения, оцелели от Европейското Средновековие. Включват
и такива стилове като бой с меч и щит, двубой с дълга рапира. Европейската
колонизация в Азия води до спад в развитието на азиатските бойни изкуства,
особено с въвеждането на огнестрелните оръжия. Този факт е особено отчетлив в Индия, след създаването на Британска Индия през ХІХ век. Навсякъде
по света се срещат традиционни стилове на местните народи в борбата, а в
някои случаи също и борбата със студено оръжие се корени в местната култура и фолклор. Всички тези изкуства се основават на исторически традиции
във фолклора на различните народи. Въпреки това те не са „исторически“ в
този смисъл, че не реконструират или запазват определено бойно изкуство на
народа от конкретна епоха. Те са по-скоро съвременни регионални форми на
спортове, които съжителстват с модерни форми на бойното изкуство, поради
факта, че болшинството от тях са се развили след ХІХ век“ [6].
От Европейските бойни стилове се открояват:
Бокс
По исторически данни, обосновани от египетските йероглифи, статуите
в Древна Гърция и Египет, рисунките по намерените древни вази и други, боксът е съществувал още преди 5000 и повече години като жестоко и сурово единоборство. Още в дълбока древност се практикувал юмручният бой, от който
се поражда по-късно и боксовият спорт. Развитието на бокса като изкуство
за самозащита и състезателен спорт е свързано с древните олимпийски игри.
Както сега, така и в древността състезанията били едни от главните стимулатори за развитието и масовизирането на отделни спортове. Благодарение на
древните олимпийски игри „юмручният бой“ се разпространил първоначално
из цяла Гърция, а по-късно по време на Римската империя – по целия известен
тогава свят. Отначало юмручният бой се култивирал като традиционно състезание сред войниците на Древна Елада, а по-късно и сред славянските народи.
През XVII-XVIII век боксът става много популярен сред англичаните
и те считат лондонския майстор на кожените ръкавици Джеймс Фиг за основоположник на съвременния бокс. Първото споменаване за бокс в Англия е
през 1681 г. Англичаните се насочват главно към овладяване и развиване на
боя от далечно разстояние. Този техен маниер на боксиране продължава по-
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вече от две столетия. Професионалният бокс, оформил се вече като средство
за големи печалби, проникнал във всички европейски държави и в Америка.
В него измененията на правилата ставали много трудно и мудно – доминирал
стремежът боксът да запази зрелищния си характер [6].
Да Дао
Да Дао е високпрогресивен стил на модерните бойни изкуства, той е стил
от най-нов вид, синтезиращ постиженията на ударните стилове от рода на карате и хватовите практики от рода на борба и джудо. Да Дао е стил, изчистен
от излишни условности и мистика, който учи, че истинският прогрес винаги
се основава върху упорит труд, постоянство и стремеж към усъвършенстване. Българското бойно изкуство Да Дао е наследник на прабългарските бойни
традиции. Стилът си поставя за цел да възроди българския боен дух и да възвърне самочувствието на българите като едни от най-добрите бойци в света.
Древните българи вярвали, че притежават най-мощната и истинска вътрешна
сила. Чрез нея Тангра ги отличил от останалите племена и ги предопределил да
побеждават и да изпълнят специалната мисия, с която ги натоварил. Бойното
умение на прабългарите „Да“ също било дарено от Тангра в неразривна връзка с магическата сила (оренда). Духовната сила на прабългарите, въпреки че
на пръв поглед изглежда сходна с някои източни идеи, е много по-различна
от тях. Орендата на прабългарите е безспорно по-мощна, по-реална и прагматична, присъствайки осезаемо в живота и бойната практика на воините
и оказвайки влияние на техниките и цялостното воинско умение. Тази сила
и знанието за нея достигат до нас – съвременните българи, предавайки се от
поколение на поколение [2].
Българско Кемпо
Българско Кемпо е универсален остроконтактен боен стил, който се
структурира в три направления. Острият контакт е една от най-ярките характеристики на Българско Кемпо. Като система съдържа в себе си всички елементи на традиционните единоборства: базова техника, форма (борба с въображаем противник) и двубой. Техниката „Вземане на инициатива“ е една
малка част от боевите модели в Българско Кемпо. Тя намира приложение в
обучението на специализираните екипи от армията, полицията, службите за
сигурност и охрана [3].
Хридоли
Хридоли – древно бойно изкуство от Грузия, което включва в себе си
борба с голи ръце или с помощта на различни видове оръжия. То се практикува по грузинските земи от близо 3500 години, като според експертите, първоначално то било родено от смесването на 30 бойни стила в едно. Хридоли
често се описва като грузински бокс. Изиграва основна роля в създаването на
руското самбо. По време на окупацията на Грузия от Русия през 1921 година
руснаците заимстват редица техники и движения от смесените грузински бойни изкуства, за да създадат своето собствено самбо [4].
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Борба
Борбата – един от най-древните спортове, които се практикуват и в
съвремието. Борбата, практикувана от древните гърци в периода 1100-146 г.
пр.н.е., е най-близка до съвременната борба (класически стил). Древните
гърци включват борбата като дисциплина в първата древна олимпиада през
1100 г. пр.н.е. При спортни двубои точки са се давали на този, който хвърли
опонента си по гръб. Борбата се е използвала и като бойно изкуство за самоотбрана. Двамата най-известни древногръцки борци са две от най-митологизираните личности – Херкулес и Тезей. Съвременната история на борбата
започва през 1896 г., когато в първите съвременни Олимпийски игри като дисциплина е включена Гръцко-римската борба (класически стил). През 1904 г. на
Олимпиадата в Сейнт Луис се включва и другият разпространен стил на борба – свободния. Оттогава до наши дни двата стила – класически и свободен
са неизменна част от олимпийската програма. През 1921 г. със създаването на
Международната федерация по борба се отделя аматьорската борба от професионалната, която става по-известна с наименованието – кеч. Съществуват
много разновидности на борбата в днешно време – класически, свободен,
граплинг, плажна борба, самбо и др. [5].
Глима
Глима – традиционният стил борба в Исландия. Той се радва на голяма популярност и из останалите скандинавски страни, но за исландците
този боен стил е израз на истинска национална гордост. Всяка година мъже и
жени от цяла Исландия се стичат в столицата, за да вземат участие в турнира
„Íslandsglíma“ и респективно, ако са достойни, да спечелят голямата награда в
него – трофеят „Grettisbelti“, който е считан за най-стария и най-престижния
боен приз в тази страна. Първото такова състезание е проведено през далечната 1906 година, като на победителя в него е било дадено гръмкото звание
„Исландският крал на глимата“. Едва през миналото десетилетие до участие
в надпреварата са допуснати и дами, които започват да регистрират изключително добри резултати на бойния тепих. По своята същност глима представлява фул контактен боен стил, който е фокусиран върху техниките от
граплинга. Разликата му от останалите стилове борба, които се практикуват
по света е, че тук противниците трябва да стоят постоянно изправени и могат
да се приведат напред чак, когато са издебнали своя опонент в подходяща за
поваляне хватка. В глима могат да бъдат открити и различни методи за самозащита или отбрана при внезапни нападения. Голямо място заема и етичният
кодекс на бойците, който зачита честта, достойнството и безопасността на човека, дръзнал да се изправи срещу теб [6].
Ескрима
Първите исторически сведения за ескрима са от епохата на испанските
конквистадори, когато част от племената се опитали да им се противопоставят
със специфичните му бойни техники за въоръжен и ръкопашен бой. Испания
дълго време владее Филипините и затова испанският израз за бойни изкуства
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с оръжия – Арнис Де Мано, се превежда като Изкуство на ръката. Това е система за самозащита от Филипините, която се занимава с бой с пръчки и тояги,
ножове и мечове. Техниките с празна ръка са на второ място. Изкуствата са запазени в местни ритуални танци, наречени синулог, които за финал имат лъжливи битки с мечове. По време на 330 годишното испанско управление, след
много схватки с испанците и подобрения, изкуството Кали се изменя. Много
тренировъчни методи са премахнати и много нови техники са добавени. Това,
заедно с влиянието на испанската култура и език, води до еволюция на Escrima
(Арнис Де Мано). Испанските системи с рапира и кинжал имат най-голямо
влияние за развитието на Escrima. Много от филипинските майстори преподават Escrima, вместо на родния си език, на испански [6].
Фехтовка
Състезания по фехтовка се провеждали четири столетия преди първите
Олимпийски игри. През средните векове фехтовката имала класов характер. С
нея се занимавали предимно аристократите. Устройвали се множество рицарски турнири и дуели, на които право да участват имали само благородниците.
За родина на фехтовката като изкуство за владеене на хладно оръжие се счита Испания. Там през 1474 г. били издадени първите книги по обучение във
фехтовка на рапира и шпага. С времето се обособили различни фехтовални
школи, като най-популярни били италианската и френската. Фехтовалното
оръжие постепенно еволюирало – ставало по-леко, появила се рапирата, която всъщност била олекотена шпага (флорет) [7].
Вале тудо
Вале тудо е стил на водене на борба практически без защитни средства
и без ограничение на позволените средства. Превежда се от португалски буквално като „всичко струва“ или „всичко важи“. Произлиза от комбинацията
на различни системи за борба и бойни изкуства, с които един борец трябва да
бъде подготвен цялостно както за борба на земя, така и изправен [8].
Самбо
Самбо – бойно изкуство, боен спорт и система за самозащита, разработена в Русия, в резултат от синтеза на най-добрите техники от националните
видове борби на републиките на бившия СССР: грузински, таджикски, узбекски, киргизки и други. Думата самбо идва от първите букви на самоотбрана
без оръжие. Разглежда се и като система за водене на ръкопашен бой срещу
невъоръжени и въоръжени противници. Самоотбранителната част на самбо
е базирана на движенията на тялото и блокиране с няколко юмручни удара и
ритници. Обикновено се наблюдават два вида стила: спортно самбо и бойно
самбо [6].
Система
Според старите предания руският боен стил „Система“ датира от далечния Х век, като неговото възникване се свързва с географските особености
на Русия. Заради своята огромна територия тази страна е трябвало почти непрекъснато през цялата си история да отблъсква нашественици от север, юг,
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изток и запад, а условията, при които воювали руските воини, били повече
от неблагоприятни. Основните проблеми били три – всичките им съперници
имали свои специфични методи на бойна тактика, битките се провеждали на
различни непредвидими терени, а времето варирало от вледеняващи зими до
смъртоносни горещини. Като резултат от всички тези фактори, взети накуп,
руснаците постепенно развили боен стил, в чиято основа залегнали силния
дух, екстремната мотивация, инстинктивните реакции и индивидуалните характеристики на отделния човек. Най-общо казано „Система“ е руско бойно
изкуство, което комбинира ръкопашен бой, граплинг и самозащита – както с
голи ръце, така и чрез хладни оръжия или други подръчни средства [6].
Свебор
Свебор е бойно изкуство от Сърбия. Думата свебор може да означава
„srpske vestine borenja“, както и „sve vrste borenja“, които се превеждат като
„сръбско бойно изкуство“ и „всякакъв вид бой“. Преди огнестрелните оръжия воините на Балканите използвали бойни изкуства, които им помагали в
битката срещу враговете. Свебор е базирано на тези бойни изкуства, използвани от сръбските рицари през Средновековието. Древните бойни техники
били предавани от едно поколение на следващо. Смята се, че това бойно изкуство било измислено от войниците на Александър Велики. Свебор е форма
на ръкопашен бой, като се използват и оръжия като ножове и брадви. Свебор
включва юмручен бой, ритници, удари с глава, премятания, извивания и дори
хвърляне на камъни [6].
Бойовий гопак
Бойовий гопак за пръв път се споменава в историческите извори през
ХV век като традиционен боен стил, практикуван от казаците – културно обособена славяноезична група, която населява степната зона на Източна Европа.
Казашките формирования (съставени в основната си част от украинци ) били
хора, които не искали да бъдат ничии поданици или роби. Те дори успели за
кратко да се обособят във фактически независими военизирани републики
с уникална структура и бойна култура. Често на казаците им се налагало да
играят ролята на защитна бариера, предпазваща Европа от нашествията на
враждебни племена от север и изток. За да съхранят своята независимост и
свободен дух, казаците е трябвало непрекъснато да демонстрират изключителна военна дисциплина, която била изградена върху перфектното усвояване
на бойовий гопак. Обучението в този боен стил започвало още от съвсем ранно детство и затова се счита, че то е една от първите образователни практики,
с които се сблъсквали децата на казаците. В технически аспект бойовий гопак
е също толкова богато и обширно бойно изкуство като карате и джудо, поради
което неговото овладяване наистина изисквало доста време [1].
Савате
Савате – произнасяно на френски като „сават“, б. ред.), известно още
като френски бокс (boxe française, French boxing), френски кикбокс или френски бой с крака е френско бойно изкуство, което в основата си съчетава тех-
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ники от бокса и техники на удари с крак. За разлика от други бойни изкуства
като муай тай и силат, в савате се използват само чисти удари със стъпало, без
колене и удари в пищялите. Името на бойното изкуство идва от френската
дума за „стара обувка“ и досега това е единственият кикбокс-стил, в който
бойците по правило носят обувки. Модерната му форма се появява в началото
на ХІХ век като смесица от похвати от уличните боеве, използвани в Париж и
Северна Франция и техниките с високи ритници и зашлевявания с отворена
ръка, които използвали моряците в южното пристанище Марсилия по време
на бой на корабите, независимо дали са на котва или в открито море [4].
Изводи
При проведеното изследване и направения литературен обзор, свързан
с историята, спецификата и стиловете европейски бойни изкуства направихме
следните изводи:
1. Европейските бойни изкуства имат древногръцки произход.
2. Съчетават физически похвати с вникване в нравствеността и човешките добродетели.
3. Заемат значително място в семейството на световните бойни спортове с доказани качества в състезания и турнири.
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Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Настъпилите промени през последните десетилетия в социалния, политическия и икономическия живот в България се отразяват и върху предучилищното образование. В него се осъществяват редица иновации. Една от
иновациите е създаването на нови организационни форми на предучилищното образование. До 1989 г. у нас съществуват държавни и общински детски
градини, които се разделят на полудневни, целодневни и обединени детски
заведения. През 1991 г. се приема нов Закон за народната просвета, с който се
създават условия за възникването на нова алтернативна форма на държавните
и общинските детски градини – частни детски градини.
В България частното предучилищно образование има дълга история.
Частни детски градини съществуват от края на 19 век до 1948 г., когато със
специален указ те се закриват. След 1991 г., когато е приет Законът за народната просвета, с който се регламентира тяхното създаване, те възстановяват
своята дейност. Още преди да бъде приет новият нормативен документ в страната, е създадена частната детска градина „Дрита“. Това става през 1990 г.
Отначало се откриват малко на брой частни детски градини. В началото
на новия век броят на частните детски градини постепенно се увеличава. През
учебната 2000-2001 г. в България има 18 лицензирани частни детски градини,
в които са приети 318 деца. За тях се грижат 51 детски учителки. В сравнение с
1996 година техният брой е нараснал със 7, а на възпитаваните в тях деца с 69
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[5]. Броят на лицензираните частни детски градини през учебната 2011-2012 г.
година е 50. Те са посещавани от 1 821 деца, представляващи като относителен
дял едва 0,8% от общия брой на децата в детските градини [7]. В София, където
е най-голям дефицитът на общински детски градини, има най-много частни
предучилищни заведения. Таксите, които заплащат родителите, е различна.
Някои от частните градини обявяват обща годишна такса, която е за 10
месеца – от септември до юни. Частното предучилищно образование се реализира в самостоятелни детски градини и в подготвителните класове/групи към
началните и основните училища. В градовете, в които има дефицит на места
в предучилищните заведения, се откриват повече частни детски градини. По
този начин се създават възможности за обхват от детските заведения на поголям процент от децата от предучилищна възраст. Родителите предпочитат
децата им да посещават частни детски градини заради по-добрите условия в
тях, малкия брой деца в една група – до 20 и допълнителните педагогически и
други услуги. Дневният режим е по-гъвкав. Той позволява децата сутрин да
идват по-късно в детското заведение, а вечер да го напускат след регламентирания час. За последната възможност родителите заплащат определена сума.
В повечето частни учреждения се осигурява транспорт от дома на детето до
детското заведение. Почти всички имат собствена кухня [10:401].
В страната съществуват и други разновидности на организацията в областта на услугите за отглеждане на деца от предучилищна възраст, които са
дело също на частна инициатива – детски занимални, еко-центрове, детски
кътове и др. Те не са регистрирани като детски градини, тъй като изискванията за получаване на лиценз са доста усложнени.
Недостигът на места в предучилищните заведения в България и желанието на родителите да продължат да отглеждат децата си в семейна среда доведе до появата на нова алтернативна форма на предучилищно образование –
родителски кооператив. Тази форма е взаимствана от скандинавските страни,
Великобритания, Франция, САЩ и други страни. Нейната същност се състои
в отглеждането на малка група деца с родителско участие, което може да е няколко варианта:
• изцяло родителите се грижат за децата, без да разчитат на друга помощ;
• родителите съвместно с педагог или друго лице отглеждат децата;
• семействата участват само в управлението на родителския кооператив, а възлагат на специални лица задачата да се грижат за децата им.
Родителите сами осигуряват помещение, организират средата, избират
учебната програма, определят таксите и храната, която консумират децата. Те
осигуряват не само финансирането на родителския кооператив, но и на назначени педагози в тях. В родителския колектив се приемат деца от яслена и
предучилищна възраст.
Идеята за създаване на родителски кооператив се заражда сред група майки още през есента на 2006 година. След това се сформира сдружение
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„Плейцентър Приятели“, чийто председател става Емилия Славова. В него членуват Зорница Трифонова, Милена Аврамова, Анна Трошева и Люба Пенева.
Организаторите проучват различни форми на отглеждане на деца в редица
страни и достигат до извода, че родителските кооперативи са доста разпространена форма. Те установяват, че в нашата страна е приложима тази форма
на отглеждане, възпитание и обучение на деца. Затова се заемат със задачата
да я популяризират и у нас. Сдружение „Плейцентър „Приятели“ решава още
през 2007 г. да създаде в България първия родителски кооператив. Въпреки
ентусиазма и упоритостта, търсенето на помещение и още съмишленици продължава чак до лятото на 2009 г. Тогава родителите наемат апартамент в ж.к.
„Белите брези“. Те сами изграждат в близост и детска площадка. Паралелно
проучват чуждестранния опит, преминават през обучение, пишат статии, за
да споделят наученото и преживяното.
Инициаторите на родителския кооператив осъзнават, че тяхната функция няма да се състои само в отглеждане на децата, а те ще изпълняват и възпитателна и образователна функция. Затова разработват 10 основни критерия,
по които да се реализира дейността им. Сред тях важно място заемат позитивно възпитание без физическо насилие, учене чрез игра, безопасна среда за
отглеждане на децата, здравословен начин на живот, осигурен чрез здравословно хранене и хигиенични условия, участие на родителите в отглеждането
на децата и други [2]. Впрочем това са важни задачи и на детските градини.
Предимствата на родителските кооперативи пред държавните и общинските
предучилищни възпитателни заведения се състоят в следното: средата в родителските кооперативи е близка до семейната среда; родителите по-активно
участват във възпитанието, обучението и отглеждането на децата; броят на
децата в една група е много малък.
Острият дефицит на места в детските ясли и градини е причина броят
на родителските кооперативи да нараства. През 2012 година в столицата има
около 10 родителски кооператива. Те са следните: „Ри-ри-стая за игра“ (ж.к.
„Лозенец“); „Ри-ри-ра Къща Мусала“ (ж.к. „Бъкстон“); „Приказен дом“ (ж.к.
„Оборище“), „Горска детска градина“ (ж.к. „Княжево“); „Детски стъпки“ (ж.к.
„Белите брези“) и др. [6]. Техният брой не само в столицата, но и в други градове е значително по-голям, тъй като поради липса на законово основание, те не
са регистрирани и лицензирани. На много места децата се отглеждат в своите
домове от техни близки, но заедно с други деца. Дейността на родителските
кооперативи не се контролира и нейното качество относно възпитанието и
обучението на децата не във всички от тях е на необходимото ниво. Децата не
усвояват образователното съдържание, което се изучава в предучилищните
възпитателни заведения, въпреки че в някои родителски кооперативи са закупени учебни помагала по различните програмни системи. Някои от възпитателите в тях нямат необходимата подготовка и компетентност да организират
обучението на децата по програмните системи, които се използват в общинските детски градини.
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Развитието на родителските кооперативи у нас се затруднява от липсата
на нормативна основа и финансово участие на държавата и общините; високите такси, които се доближават често пъти до тези в частните детски градини;
невъзможността дълго да просъществуват заради отказ на някои от родителите; задължително заплащане на месечната такса, независимо от посещаемостта на децата; липсата на единство в изискванията и очакванията на родителите
от дейността му и други. Често пъти в тях има деца от различни възрасти,
което още повече затруднява работещите в родителския кооператив. Въпреки
това, те се оказват алтернативна форма на детските ясли и градини.
През последните години по настояване на родителите образователното министерство обсъжда идеята за тяхното легализиране. Във връзка с това
управляващите предвиждат родителите да подават заявление в общината за
откриването на родителски кооператив. За да се разреши неговото създаване е
необходимо той да отговаря на определени изисквания. Освен това се планира
тяхната дейност да бъде контролирана от Агенцията за закрила на децата.
През 2012 г. просветното ведомство обмисля как да се осъществи субсидирането на родителските кооперативи. За да получат родителските кооперативи финансиране е необходимо те да се регистрират като юридическо
дружество с нестопанска цел или да сключат договор с частна детска градина,
като се превърнат в нейни филиали. Управляващите предвиждат това да стане
възможно от 2016 г., когато и частните градини ще получават финансиране от
държавата. В този случай те ще имат финансов интерес да приемат кооперативи като филиал, тъй като ще получават субсидии от държавата [4]. Създалата
се през последните месеци правителствена криза у нас отложи във времето решаването на проблемите на този нов модел на предучилищното образование.
В бъдеще е необходимо новото образователно министерство да проучи по-задълбочено въпроса за тази организационна форма в другите страни.
В Русия проблемът със семейните детски градини е решен до известна степен успешно. Те са включени като структурно подразделение на държавни
или общински предучилищни образователни учреждения и получават субсидии от правителството. Семейните детски градини са предназначени предимно за многодетни семейства, но те могат да се посещават и от други деца.
Възпитателите в тях са родители, но те получават консултативна помощ от
методически служители, учители, социални работници, медицински лица.
Децата могат да пребивават в детската градина, на която са филиал. Например
да посетят музикално занятие; да плуват в басейна; да играят в спортната зала
[8]. У нас родителските кооперативи също трябва да са структурно звено не
само на частните детски градини, но и на държавните и общинските детски
градини. Не е достатъчно те да са само филиал към частно предучилищно заведение, защото не във всички населени места функционират подобни учебно-възпитателни заведения.
Ново явление са детските градини, които се откриват по проекти. Такъв
е случаят в ромската махала в Благоевград, където е открита детска градина
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за децата от ромски произход. Проектът е финансиран с 24 хиляди лева от
фондация „Америка за България“. За нейното съществуване 6 хиляди лева
отпуска и местен клуб. Детската градина се помещава в бивш гараж, който е
ремонтиран и обзаведен. В нея са приети 20 деца на безработни и бездомни
родители. Те се обучават от две учителки, които са също от ромски произход.
Учителките са завършили педагогика и социални дейности. Вероятно едно от
изискванията за тяхното назначаване е те да са ромки и затова е допуснато те
да не са завършили за детски учителки. Проектът е за две години, но неговите
инициатори се надяват да намерят средства детската градина да съществува
по-дълго време [9]. През последните години се разширяват възможностите на
училищата да откриват предучилищни групи. Дълго време у нас функционират полудневни детски градини към началните и основните училищата. През
30-те и 40-те години на миналия век те са най-многобройните предучилищни
възпитателни заведения в страната. Това показва, че полудневните детски градини не са нов вид предучилищни възпитателни заведения. До 2010 г. в тях се
приемат предимно деца, които през следващата учебна година ще бъдат първокласници. С въвеждането през 2010 г. на задължителна предучилищна подготовка на 5-годишните деца в райони, в които има възможност, се откриват
в училищата предучилищни групи и за тях. В резултат на това само за една
година се повиши обхватът на 5-годишните с 20% при само 66% от общините,
които са се включили в мярката [3].
Техният брой се очаква да нарасне през 2013-2014 учебна година, когато
влиза в сила задължителната предучилищна подготовка за 5-годишните деца.
През следващите години се очаква, в случай, че се приеме новият Закон за предучилищното и училищното образование, в училищата да бъдат сформирани
и групи за 4-годишните деца.
Ново явление са полудневните детски групи към целодневни детски
градини и обединени детски градини. Тяхното функциониране за първи път е
разрешено с промяната през 2003 г. в Закона за народната просвета.
През последните години се осъществяват редица промени в предучилищното образование: възникват нови организационни форми, създават се
частни детски градини и родителски кооперативи. Техният брой, както и броят на частните детски градини, непрекъснато нараства. Проблемът с обхвата на 5-годишните деца частично се решава чрез ползването на материалната
база на училищата. За тях се създават отделни групи към училищата, но 5-годишните деца могат да посещават и детски градини. В целодневните предучилищни заведения за първи път се сформират и полудневни групи. Всичко
това доведе до разнообразяване на формите на предучилищното образование.
Създаването на алтернатива на традиционните организационни форми позволява да се задоволят отчасти потребностите на обществото от предучилищно образование.
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ABSTRACT: Civic education is not connected only with the acquisition of civic knowledge,
but also with the formation of civic skills. They are the basis for responsible informed participation of young people in public life. This report presents the results of the diagnosis of citizens’
skills formed in pupils at the end of the initial stage of their basic education.
KEYWORDS: civic education, primary education, civic skills
Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Целта на гражданското образование е не само усвояване на граждански
знания, но и формиране на умения у подрастващите за непрекъснато и интензивно участие в обществения живот. Те позволяват на гражданина да използва
различните си знания, за да мисли и действа компетентно, съгласно индивидуалните си права и за общото благо [2:18].
Гражданските умения дават възможност на обучаемия да разбере, обясни, сравни и оцени принципите и практиките на правителството и гражданството. Затова от особена важност за развитието на бъдещите граждани е у тях
да започнат да се формират граждански умения още от най-ранните класове.
Гражданските умения биват интелектуални (познавателни) умения и умения
за участие (парсипаторни).
Интелектуалните умения дават възможност учениците да учат и прилагат гражданските си познания в различни роли, които могат да изпълняват
като граждани. Тези умения са свързани с идентифициране, описание, обяснение, анализ и оценка на информация и аргументи и защита на позиция по
обществени въпроси [3].
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Уменията за участие дават възможност на гражданите да следят и участват активно в обществения живот като работят с други хора, да изразяват и
представят ясно своето мнение и идеите си, да водят преговори, да търсят консенсус и да могат да управляват възникнали конфликти [4]. Конкретните умения за участие, които учениците трябва да придобият, са свързани с междуличностните отношения и изпълняването на специфични роли в семейството,
групата, обществото.
В държавните образователни изисквания (ДОИ) на културно-образователна област (КОО) „Обществени науки и гражданско образование“ е посочено, че „водеща роля в развитието на социалната култура на учениците и в
реализирането на гражданската мисия на образованието“ в началния етап на
основаната образователна степен имат предметите роден край, околен свят,
човекът и обществото. Чрез обучението по тези предмети учениците „се подготвят за по-добро ориентиране, адаптиране и реализиране в съвременното
демократично общество; развиват уменията си за активно гражданско участие
в социалния живот“ [1]. Конкретните граждански умения, които учениците
трябва да притежават в края на началния етап на основната образователна
степен, посочени в ДОИ по гражданско образование са: чувство на увереност
и умение за общуване; защита на собствените права, без да нарушава правата
на другите; планиране на личен бюджет, начални умения за справяне в критични ситуации и конфликти.
Цел на настоящото изследване е да се да се разкрият възможностите за
използване на учебното съдържание, включено в учебните предмети роден
край, околен свят и човекът и обществото за удовлетворяване на стандартите
по гражданско образование.
Тази цел е свързана с диагностициране на гражданските умения, формирани у учениците в края на началния етап на основната образователна степен.
Хипотезата на изследването е свързана с предположението, че ако темите, свързани с гражданското образование, по учебните предмети роден край,
околен свят и човекът и обществото се обогатят, актуализират и съчетаят с
интерактивни методи и проектно обучение, то можем да очакваме формиране
на граждански умения.
Обект на изследването е процесът на обучение по роден край, околен
свят, човекът и обществото, свързан с темите от областта на гражданското образование.
Предмет на изследването са гражданските умения на учениците, формирани при обучението по роден край, околен свят, човекът и обществото.
За нуждите на експерименталната работа е формирана едностепенна
гнездова извадка от генералната съвкупност на първокласници от гр. Шумен и
гр. Каспичан. В обема на извадката са включени 168 ученици (8 паралелки) от
две общообразователни училища в град Шумен: СОУ „Йоан Екзарх Български“
и Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ и едно от гр. Каспичан – СОУ
„Панайот Волов“, които са разпределени в КГ (83) и ЕГ (85). Изготвен е тест за
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диагностициране на основните граждански умения, формирани у учениците
от началното училище в края на четвърти клас.
Анализ на резултатите
По отношение на разбирането и защитата на собствените права изследваните лица (ИЛ) от ЕГ регистрират по-високи резултати спрямо КГ, видно от
сравнението на средните им стойности.
КГ
ЕГ

N
83
85

Av
1,151
1,659

SD
0,679
0,499

Min
0,00
0,00

Max
2,00
2,00

V%
58,21
30,08

Таблица № 1. Формирани умения у учениците за разбиране и защита
на собствените права
Относно първия въпрос, свързан със защита на собствените права, поголяма част от учениците предпочитат да защитят правата си без да присъстват
на терена на конфликтните взаимоотношения. Близо 50% от изследваните ученици от КГ са регистрирали отговор, отнасящ се до пасивна позиция, докато
представителите от ЕГ са 30%. При регистрираните отговори на ИЛ от двете
групи по втория въпрос представените резултати са релевантни към ситуации, отнасящи се до разрешаване на спорни конфликти чрез провеждане на
диалог за представяне на собствено мнение и защита на личната позиция чрез
разумни аргументи. Тъй като представената ситуация е свързана със защита
на собственото мнение пред родителите, прави впечатление, че около 30% от
учениците и от двете групи предпочитат в този случай да се съгласят с мнението на родителите си. Въпреки това учениците от ЕГ са по-склонни да проведат разговор, в който да защитят собствената си позиция, тъй като знаят, че те
също имат право на собствено мнение. В тази група няма ученик, който да е
посочил, че няма да се съгласи с мнението на родителите си, докато в КГ 10% от
учениците посочват, че ще го направят. В заключение можем да кажем, че учениците от ЕГ знаят правата си и проявяват по-голяма готовност да ги защитят,
което показва, че тяхната подготовка е по-добра, което се дължи на техните
познания относно техните права и формираните умения да защитават правата си в резултат на включването на казуси и ролеви игри в тяхното обучение.
Ефективността от прилагането им се потвърждава и от получения t = 5,583.
Резултатите от измерването на ИЛ от двете групи по отношение на разбиране и защита на правата на другите са получени на базата на два въпроса,
отнасящи се до разбирането на ИЛ относно използването на чужда вещ от трето
лице и отношението на ИЛ относно неправомерното използване на детския труд.
N
Av
SD
Min
Max
V%
КГ
83
1,398
0,714
0,00
2,00
51,07
ЕГ
85
1,730
0,542
0,00
2,00
31,33
Таблица № 2. Формирани умения у учениците за разбиране и защита
на правата на другите
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Изследваните лица от двете групи регистрират резултати, представящи
ангажираност и заинтересованост към своите връстници. От емпиричните
данни се отчита статистически значима разлика между групите, като за ЕГ
средните стойности са в диапазона на 1,7 статистически единици спрямо 1,4
статистически единици за КГ. Тази емпирика се представя и във втория въпрос към представената скала.
Относно качествената характеристика прави впечатление, че стандартните отклонения на средните величини при резултатите на ИЛ от ЕГ са
представени чрез по-голяма хомогенност. Макар че разликите между двете
емпирики са ниски, се наблюдава по-асертивно отношение на учениците от
КГ при защита на правата на децата, представен чрез въпроса, характеризиращ неправомерно полагане на детски труд. Умението за справяне в описаните
ситуации учениците от ЕГ са придобили чрез използването на ролеви игри,
свързани със защита както на собствените права, така и на правата на другите
в процеса на обучение.
Представените в теста критични ситуации дават възможност учениците
да покажат доколко у тях са формирани умения за адекватно поведение.

КГ
ЕГ

N
83
85

Av
1,314
1,753

SD
0,656
0,457

Min
0,00
0,00

Max
2,00
2,00

V%
49,92
26,07

Таблица № 3. Формирани умения у учениците за справяне в критична ситуация
Представените данни са със статистическа разлика в резултатите между
средните стойности на двете групи от 0,4 единици. От емпиричните данни се
отчитат стойности с голяма разлика в полза на ЕГ. Екстремалните стойности
са игнорирани с цел контролиране на ефекта „грешка на средата“, имащ отношение към „замърсяване“ на крайния резултат. Част от новата методика,
приложена в ЕГ, включва активно участие на учениците в ролеви игри, които
имат отношение към гореописаните ситуации, на което отдаваме получените
в тази група резултати. По-голяма разлика се регистрира в средните стойности между двете групи по отношение на втория въпрос, свързан със службите,
към които да се обърнат учениците при различни ситуации (0,5 статистически единици). Това показва положителния ефект от използването на ролеви
игри в процеса на обучението на учениците от ЕГ и от проведените срещи с
представители на различни институции и служби, които могат да помогнат на
гражданите, попаднали в определена критична ситуация. Това се потвърждава
и от стойността на t-критерия (t = 5,043).
Чрез проведения тест се провери и умението на учениците да управляват личните си средства. В рамките на представеното условие на задачата, ИЛ
от ЕГ са използвали правилото за тройното разпределение, което е прилагано
в рамките на ролевите игри с образователна цел, за да разпределят наличната
левова сума.
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N
83
85

КГ
ЕГ

Av
1,518
1,859

SD
0,503
0,350

Min
1,00
1,00

Max
2,00
2,00

V%
33,14
18,83

Таблица № 4. Формирани умения у учениците за управление на личен бюджет
Чрез представената емпирика се отчита статистически значима разлика
между средните стойности и техните отклонения на двете групи в полза на ЕГ.
Стойността на t-критерия (t = 5,11) подкрепя резултата за установено по-високо равнище на умението за управление на личен бюджет, формирано в резултат на получените основни икономически знания в процеса на обучението
чрез проекта „Икономически буквар“ и използваните игри.
Статистическата обработка на данните показва, че експерименталната
група има по-високи стойности на средноаритметична величина по четирите
показателя в сравнение с тези на контролната група.
В заключение можем да отбележим, че всички резултати от статистическата обработка на данните, получени за втори критерий, доказват по-добрия
вариант на подготовка на учениците от експерименталната група (t = 4,730),
в резултат на който се постига по-висока степен на формирани граждански
умения.
Av

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8

1,86

1,75

1,73

1,66

1,52

1,4

1,31

1,13

0,6
0,4
0,2
0

1

2

3

4
показател

КГ

ЕГ

Диаграма № 1. Резултати от изследване на степента
на формирани граждански умения
Изводът е, че съществуват реални възможности в процеса на обучение
по роден край, околен свят и човекът и обществото за внедряване на ситуации, свързани с различни области от човешката дейност. Това би могло да
се осъществи чрез съчетаване на практическата дейност с интелектуална, в
резултат на което се обогатяват представите за обществения живот и се формират граждански умения. Използването на ролеви игри в процеса на обучението, при които учениците изпълняват определени роли, свързани с различ-
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ни ситуации, на които сме свидетели в ежедневието – нарушаване на правата,
конфликтни ситуации в междуличностните взаимоотношения, действия в
критични ситуации, управление на личните финансови средства дават възможност на учениците да формират своите граждански умения, което провокира готовността им да поемат определени отговорности и да докажат своята
компетентност при вземането на решения в реални ситуации.
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ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УМЕРЕНА
И ТЕЖКА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
И С МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ
В ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ
Снежана Х. Николова
EDUCATION OF CHILDREN WITH MODERATE
AND SEVERE MENTAL RETARDATION
AND WITH MULTIPLE DISORDERS
IN SPECIAL SCHOOLS
Snezhana H. Nikolova
ABSTRACT: In the following report questions tied to the new functions of a special school
will be examined. For six years students with moderate and severe mental retardation and
children with multiple disorders are being taught there. This kind of teaching requires the use
of traditional methods in education as well a number of more specific ones. Still, there are no
textbooks and school appliances which correspond to the cognitive capabilities of these kinds
of children. This requires adaptation of existing textbooks and the use of additional illustrative and didactic materials in various lessons. Simultaneously with the formation of cognitive
and communicative skills, special teachers are working to form household and hygiene skills.
KEYWORDS: mental retardation, multiple disorders, special schools, children with moderate
and severe mental retardation
Изследването е финансирано по проект № РД-08-303/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В настоящото изложение се разглеждат въпроси, свързани с новите
функции на специалното (помощно) училище. В него от шест години насам
се обучават ученици с умерена и тежка умствена изостаналост и деца с множество увреждания. Това изисква използването както на традиционни методи
на обучение, така и на редица специфични методи. Все още няма учебници
и учебни помагала, съответстващи на познавателните възможности на тези
ученици. Налага се адаптирането на учебното съдържание в сега съществуващите учебници и използването на допълнителни нагледни и дидактични
материали в часовете по отделните учебни предмети. Наред с формирането на

Обучение на деца с умерена и тежка умствена изостаналост ...

267

когнитивни и комуникативни умения, специалните педагози работят за формиране и на редица ежедневни (битови, хигиенни) умения.
В научната литература с термина „умствена изостаналост“ се обобщава
голяма група нарушения в психическото развитие. В зависимост от дълбочината на увреждане, при тях в различна степен са засегнати интелектуалният
потенциал, способността за адаптация към социалната среда, възможностите за пълноценно общуване. Десетилетия наред в България децата с лека степен на умствена изостаналост се обучаваха единствено в помощни училища.
В съвремието, след промени в Закона за народната просвета, те са насочени
към системата на общообразователните детски градини и училища, където
се обучават интегрирано с подкрепата на ресурсен учител. Дефинират се като
деца и ученици със специални образователни потребности (СОП). В Наредба
№1/23.01.2009 г. на МОН (чл. 2, ал. 2) деца и ученици със СОП са тези с:
1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена изостаналост), множество увреждания;
2. езиково-говорни нарушения;
3. обучителни трудности [3].
Според горепосочената наредба децата и учениците със СОП се обучават и
възпитават интегрирано в детските градини по чл. 18 от Закона за народната просвета (ЗНП) и в училищата (чл. 26, ал. 1. т. 1-10 или т. 12). Те имат възможност да
се обучават и възпитават в специалните детски градини и училища след изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание в детските
градини (чл. 18) и в училищата, при съгласието на родителите им. Помощните
училища са част от държавните образователни институции. Те функционират
във взаимодействие с детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, както и със специализираните институции за деца, с
родителите и с обществото. Основните им дейности са насочени към обучение
и възпитание, които да водят до успешна социална интеграция и професионална реализация; към подготовка за интегриране в общообразователна среда; към
ресурсно подпомагане на интегрираните деца и ученици със СОП и/или с хронични заболявания. Тази възможност до голяма степен се отнася за децата и учениците с умерена и тежка умствена изостаналост и с множество увреждания.
Обучението в помощните училища се организира за ученици с умерена
и с тежка умствена изостаналост, както и с множество увреждания, от I до VIII
клас (чл. 48, ал. 1 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН).
В 10-тата ревизия на Международната класификация на болестите
(2003 г.), разработена от СЗО, в клас V „Психични и поведенчески разстройства“ позиции F70–F79 се отнасят до случаите на умствена изостаналост.
Поместена е дефиниция на състоянието, както и характеристика на отделните степени. Експертен комитет дава диференциална преценка на качествата и
възможностите на лицата от различните степени на умствена изостаналост.
Те са приети официално и в България. По отношение на учениците (обект на
помощно училище) е важно следното:
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F71 Умерена умствена изостаналост – Приблизителните нива на IQ са
в границите между 35 и 49 (при възрастни лица това отговаря на умствена
възраст от 6 до 9 години). Има вероятност да доведе до значително изоставане
в развитието в детството, но голяма част от засегнатите могат да усвоят някои навици за самообслужване, адекватни умения да установяват контакти и
елементарни училищни умения. При лицата от тази категория разбирането и
използването на речта се развива бавно и евентуалните им постижения в тази
област са ограничени. Усвояването на навици за самообслужване и двигателни умения също изостават, като при някои лица необходимостта от наглеждане остава постоянна. Успехите в училище са ограничени, но една малка част
от тях усвояват основните умения, необходими за четене, писане и смятане.
Обучителните програми могат да дадат възможност на тези лица да развият
ограничения си потенциал и да придобият някои основни умения. Такива
програми са подходящи за бавно усвояващи с нисък таван на успеваемост.
Като правило обаче тези лица са напълно подвижни и физически активни и
повечето от тях показват данни за социално развитие чрез възможностите си
да установяват контакти, да общуват с другите и да се включват в прости социални дейности. Някои от лицата могат да водят обикновен разговор, други
могат да съобщят за своите потребности. Разбират прости инструкции. Подобри постижения имат при усвояване на зрително-пространствени умения,
отколкото при вербалните задачи.
F72 Тежка умствена изостаналост – В общи линии тази категория е
подобна на умерената умствена изостаналост по клиничната си картина, наличието на органична етиология и придружаващите състояния. По-ниските
нива на успеваемост са най-чести в тази група. Повечето лица страдат от изразена степен на двигателни нарушения. Това е доказателства за наличието на
клинически значими увреждания или за неправилно развитие на централната
нервна система. Приблизителните нива на IQ са в границите между 20 и 34
(при възрастни лица това отговаря на умствена възраст от 3 до 6 години). Има
вероятност да доведе до трайни нужди от подкрепа [2:431].
В едно от първите определения за деца с множество увреждания (1974 г.),
прието от Американския отдел по образование, се посочва, че това са деца,
които поради дълбочината на своите физически, умствени или емоционални
проблеми се нуждаят от образователни, социални, психологически и медицински грижи, надхвърлящи традиционните грижи, осигурявани в масовите
и специални образователни програми, с цел да се достигне максимума на социално взаимодействие [1]. Към тях се отнасят лица със значителни или дълбоки обучителни трудности, както и лица с едно или повече значими моторни/
сензорни увреждания и/или специфични здравословни проблеми.
Невъзможно е да се изработи унифицирана характеристика на децата
с множество увреждания, тъй като всяко едно от тях има свои особености.
Въпреки това могат да се изведат някои общи закономерности:
• те чувствително се отличават в развитието си от децата в норма;
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• имат чести прояви на стереотипно поведение (въртене на главата,
клатене на тялото, притискане на очните ябълки и др.);
• с ниско езиково равнище и сериозни трудности във вербалното общуване – малко или пълно неразбиране на отправената към тях реч;
• с трудности в разбирането и изпълняването на инструкции;
• липса на самостоятелност и ниски способности за битов труд;
• затруднена социална интеграция;
• наличие на допълнителни (придружаващи) болестни процеси.
Децата с умерена и тежка умствена изостаналост се обучават по специални учебни планове, разработени в съответствие с държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план, за професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии, както и по индивидуални образователни
програми.
Децата с множество увреждания се обучават по индивидуални образователни програми, разработени от диагностичния екип съвместно с класния
ръководител, психолога, рехабилитатора, логопеда, родителя, настойника или
попечителя в началото на учебната година. В тях се акцентира върху следните области: общо моторно развитие (фини и груби моторни умения), самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена дейност, трудова терапия, учебна дейност. (чл.
34 и чл. 35 от Наредба №1, МОН, 2009 г.).
Педагогическите методи в помощно училище са насочени главно към
организацията на специалното обучение и възпитание на децата и учениците.
Тяхното приложение преследва диагностични, корекционно-компенсаторни,
формиращи и развиващи цели.
Традиционните (класически) методи имат определено място в учебната работа.
Чрез словесните методи (разказ, беседа и обяснение) се преподават новите знания. За да въздейства върху малките ученици и да провокира техните
емоциите словото на учителя трябва да е образец за правилно устно изразяване. Словесните методи са ефективни когато са в съчетание с демонстрация
на изучаваните предмети и явления. Учениците от помощно училище имат
нарушение на някои от най-важните висши психични функции, сред които е
речта. Тя не изпълнява специфичните си функции. В сравнение с децата в норма, при децата с умствена изостаналост и с множество увреждания се наблюдава закъсняло развитие на речта. Етапите на речево развитие са разтеглени
във времето и се характеризират с качествено своеобразие. Общото моторно недоразвитие води до трудности в артикулирането; неизградените диференцировъчни условни връзки са причина за нарушенията на фонематичния
слух. Речта на учениците е много бедна, а новите думи трудно се включват
в активния речник. Най-недоразвити са сложните нива на речево изказване,
т.е. смисловото и езиковото ниво, защото те изискват висока степен на сфор-
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мираност на операциите анализ, синтез, обобщение. Чрез словесните методи
на обучение се постигат минимални резултати, ако те не се съчетаят с други
методи – не само традиционни, но и специфични.
Чрез нагледните методи се осигурява своеобразна предметно-нагледна
основа на обучението. Прилагането им е в зависимост от целта и задачите на
урока от състава на паралелката. Специално внимание заслужава проблемът
за съчетаването между нагледните и словесните средства. Целта е да се постигне оптимално оречевяване на нагледните и практическите действия, своевременно разширяване и развитие на активния речник на децата.
Прилагането на практически методи изисква не само „слушане“ и „гледане“, а и извършване на определени операции и действия. За успешното им
използване значение имат достъпните словесни указания на педагога и демонстрацията на различни образци.
Комбинацията на класическите методи на обучение предполага повишаване на ефективността на цялостния учебен процес.
Специфичните методи на обучение намират все по-голямо приложение при работата в помощно училище. Все по-често на специалните педагози
се налага да използват обучителни техники, целящи постигане на по-висока
ефективност, да въвеждат интерактивни и нетрадиционни методи на обучение. Ролята на учителя е насочена към творческо начало, защото подходът към
децата трябва да е строго индивидуален, отчитащ спецификите в развитието
на всяко от тях.
Използването на мултимедийни презентации в обучението е нов метод
на организация за активна и творческа работа на учениците, като определено прави усвояването на знанията по-интересно. Презентациите позволяват
представянето на учебния материал като система от ярки образи, изпълнени с изчерпателна структурирана информация, подавана в точно определен ред. Това способства за развитие на логическото мислене на учениците.
Мултимедийните презентации са подходящи за представяне както на нови,
така и при затвърдяване на придобити знания. По този начин се стимулира
мотивацията, която от своя страна влияе върху степента на концентрация и
продължителността на задържане на вниманието.
Компютърни игри съчетават силния мотивиращ ефект, който притежават игрите с предимствата на съвременните компютърни технологии. По този
начин се повишават възможностите за ангажиране на вниманието на учениците, за разнообразяване на дейностите по време на урок и за провеждане на
индивидуална работа или работа по групи с различни нива на сложност на
задачите. Те оказват положителното влияние при:
• овладяването на специфични движения за работа с мишка, т.е. за развитие на фината моторика;
• осъществяването на връзка мишка – клавиатура – монитор, свързани с развитие на ориентацията в пространството и развитие на абстрактно-логическото мислене;
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• овладяване на графичния вид на буквите чрез възприемане на графични образи и символи и работа с клавиатурата.
Терапевтичните методи все по-често се прилагат при осъществяване
на корекционната работа в помощно училище. Има различни варианти на терапия, които могат да се използват в различни ситуации. Изборът им зависи
от състоянието на децата, от характера на техните нарушения, от индивидуалните им възможности.
Арттерапия – метод, който позволява изразяване на чувства, емоции и
състояния и тяхното осъзнаване и лекуване чрез изкуство. Не изисква специален опит в областта на приложните изкуства, тъй като акцентът е в творческия
процес, а не в крайния продукт. Това го прави изключително полезен в работата с деца, защото при тях разбирането и ученето се „случват чрез правенето“.
Пясъчна терапия – освен приятно забавление е и много добър начин
за психотерапия и лечение на депресии. Всяко дете е свободно да прави това,
което иска. Няма специална „задача“ какво да подреди върху пясъка – има
само покана за игра.
Със своя нагледен и образен характер кукленото изкуство въздейства
върху децата от помощно училище. Куклотерапията допринася за развитие
на социалните взаимодействия, за развитие на комуникативните умения и
речта и за достигане на емоционална устойчивост.
Музикотерапия – чрез музикалните игри се снема психоемоционалното
напрежение в групата, възпитават се навици за адекватно групово поведение.
Музикалните инструменти са средство за изразяване на различни състояния
и за невербална комуникация с другите участници.
Трудотерапия – подпомага цялостното възстановяване и развитие на
организма. Подобрява физическото и емоционалното състояние на децата,
развива тактилните усещания, повишава концентрацията на вниманието. Тя
способства за формиране на елементарни практически и битови умения, които са част от подготовката за бъдещо социализиране на децата с нарушения в
общността.
Игрова терапия – един от най-често използваните и заинтригуващи методи на обучение. Чрез него децата се забавляват докато учат. В основата на този
метод е не само усвояване на учебното съдържание, но и на способи и начини на
поведение. Този метод е базиран на детските игри и способността на децата да
имитират действителността в различни игрови роли. Игрите имат пряко действие върху формирането на моториката, речта и познавателните процеси.
Сензорна терапия – служи за релаксация, за освобождаване на натрупаното напрежение, за успокоение. Различните уреди в сензорната стая въздействат върху сетивата. Подходяща е за деца с аутизъм, синдром на Даун,
детска церебрална парализа. Сензорната стая дава възможности и за психологическа работа с деца с емоционални проблеми и агресивно поведение.
Изброените специфични методи не претендират за изчерпателност. Те
предлагат добри възможности за работа с децата по всеки конкретен учебен
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предмет в помощно училище. Използването им стимулира познавателната
активност на учениците и може да се приеме за показател за качеството на
учебния процес. Чрез прилагането на специфичните методи се подобрява мотивацията на децата за участие в учебната работа и усвояването на учебното
съдържание и на практическите умения е по-пълноценно.
Всяко дете е уникално и неповторимо с постиженията и проблемите си
и поради това от педагога се изисква да намира всеки път онзи подход и решение, които са адекватни точно за него. Това е процес на непрекъснато творчество и преоценка. Колкото по-често специалните педагози се замислят не
само за това как да преподават, но и за това каква част и колко от това, което
преподават се възприема от учениците, толкова по-добре ще се справят с комплексните задачи на съвременния учебен процес – не само да образоват, но и
да възпитават и развиват учениците, да им помагат да се чувстват успяващи и
справящи се.
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В РАННОТО ХРИСТИЯНСКО
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THE PROBLEM OF FREEDOM OF HUMANS
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ABSTRACT: To be free means to believe in God and obey him. The notion of free will is compatible with the notion of God as freedom is intrinsic to God and the human spirit.
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– „Искам да зная Бога и душата.
– И нищо повече?- Решително нищо. „
Св. Аврелий Августин
Монолози, кн. 1, гл. 2
Свободата е един от най-сложните, вечните и важни проблеми, които
вълнуват философите през многовековната история на духовността, на културата и на философията. Свободата е тема за размисъл, която по своята ценност и непреходност превъзхожда всичките ѝ основни въпроси на философията и органично присъства в душевността на човека. Същността е в това, че
самото философско и социално понятие за свободата е многостранно, дълбоко теоретично, исторически изменчиво и противоречиво през цялата история
на европейската и световната философия.
Всеки човек дори само за миг от своя живот се запитва – какво е свободата?
Тотална независимост от света и от другите, дори от смъртта, или само
възможност да избира, да решава, да действа, да се труди, да се влюбва, да се
наслаждава на живота и на щастието си?
Във всяка епоха и във всяка философия проблемът за свободата „става“, проблемът за свободата „е“ и се решава по различен начин, нерядко и в
противоречив смисъл, в зависимост от времето и мисленето, от историята на
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философията, от задачите на културата и обществените формации. Най-ярко
това може да се проследи от метаморфозата на категорията свобода през различните исторически периоди и течения във философската история, както и
от различните философи и теолози.
Темата за свободата е многоаспектна. Дума, чийто смисъл се асоциира
с равенство, с независимост, с начало и се ползва в различни словосъчетания
с пряк и метафоричен характер. Говори се и се философства за свободата на
човека, на отечеството, на словото; за свобода на Вселената; за свобода в любовта и смъртта; дори за свобода на несоциално равнище; в изкупление на
греховността на средновековните простосмъртни; за свободата като идеал и
висша духовна и човешка ценност …
Свободата е велик социален идеал. Без борбата за неговото постигане
човешката история би била бедна и скучна. Всеки идеал е непостижим и метафизически отдалечен, и не свършват опитите за неговото осъществяване,
макар че „от време оно, народите по земята са освобождавани от своите владетели и господари, а тяхната свобода се е оказвала подчинение не на закона,
а на закона на другите“ и в името на свободата са вършени престъпления и са
пролети потоци кръв.
В размислите над свободата приоритетно значение имат положителните
аспекти, свързани с ценността на живота на човека и неговото място в света.
Свободата е емоционално наситен феномен, тя е в състояние да внушава, да
въодушевява, да пробужда националното самосъзнание на потиснатите народи и да води към тяхното освобождаване. Като идеал тя придобива смисъл
чрез конкретизацията си в нравствено значимото и идейното поведение на
субекта. Свободата осмисля човешкия живот и несекващия му стремеж, „защото самата борба на порива към върховете е достатъчна, за да изпълни човешкото сърце“, казва Албер Камю в „Митът за Сизиф“. Другото е суета.
Пълноценното осмисляне на различните проявления на свободата в историческото време е възможно чрез проникването в тяхната родова същност,
което е предмет на общофилософски анализ – да се осмисли свободата на човека в нашето време, време на социални промени и надежди, на нови реалности, на глобални промени пред човечеството – екологическа и демографска
криза; войни и агресии; опасности от самоизтребление, от отчуждение, от заплаха над суверенността и идентичността на“Аз-а“.
Във философската история и историята на човешката мисъл има много
оригинални решения за свободата. В желанието си да приобщя читателя към
мъдростта на отминали времена и епохи, да го срещна с размисли, мнения и
оценки, както и с цялостно обосновани концепции на философи, моралисти
и писатели, ще се спра на основното. Ще търся синтез между историко-философските парадигми и съвременните размисли, защото днешният въпрос за
свободата и целесъобразния избор, за историческата отговорност на „постмодерния“ човек, за екзистенциалните ценности звучи повече от актуално, ангажира мисълта и очаква своите решения.
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Своеобразни са решенията за свободата на човешката воля в християнското Средновековие. На свободното от философския Абсолют място се въздига Бог и отношението към него става мерило за свободата на човека. Темата
за свободата е често срещана в Библията, макар и представена в имплицитна
форма, защото Бог създава човека… Но човекът предпочел свободата пред
безсмъртието. Библията изобилства с текстове, които служат като автентична
база за разгръщане на теологическата теза за свободата. С логическа необходимост пред нея застава въпросът за съвместимостта или несъвместимостта
на свободата на човешката воля с божественото провидение, на свободата със
злото. В християнството свободата има религиозно съдържание и смисъл, тя е
Божи дар към човека и е необходима както за хората, така и за обществото, тя
е истинска, духовна и съзидателна. Бог е причина за всичко съществуващо: за
човека, за природата, за свободата и волята, за добродетелите и за харизмата
на човека. Човекът в качеството си на образ и подобие на Бога, обладава свободата и тя му позволява да вникне в структурата на Вселената.
Средновековните философи възприемат и оценяват света като Божие
творение, „извикано на живот от нищото (ex nihilo)“ и в това се състои сърцевината на християнското учение за сътворението на света. Бог създава света
по собствената си свободна воля. Учението за човека се вгражда в учението
за сътворението на света по особен начин, защото всичко, сътворено от Бога,
е съвършено, така че и човекът първоначално е надарен със съвършено битие. Човекът е венецът на творчеството на благия Бог и като такъв е поставен
между двата свята – света на чистите духове и света на телата. Величието на
човека е резултат от подобието му с творящата природа – с Бога и бидейки
образ на господстващата над всичко Божественост, човекът е надарен с добродетели, които са възможни само посредством свободната воля и се постигат
чрез свободните действия. Бог е дарил човека с много красота, вложил е в него
ум и разум, надарил го е с любов и най-вече със свобода на духа и на волята. В християнската философия се задават много въпроси – има ли свобода,
чия е отговорността за злото и греха, как да се снеме отговорността за тях от
Твореца, как Бог диктува постъпките на човека, ако неговата воля е свободна.
Тези антиномии са основни противоречия в християнската мисъл и намират
различни решения в течение на хилядолетия. Свободата на волята е винаги и
само свобода на избора между доброто и злото и това поражда въпроса за метафизическите основания на злото и проблема за теодицеята (възглед за защита на съвършенството на Бога и на сътвореното от него пред съществуващото
зло). Вярващият християнин е изправен пред сложната дилема – съществува
ли в света злото или не съществува и ако установи неговото субстанциално
съществуване, коя е неговата действителна причина? Допустимите решения
отвеждат разсъждаващият към неприемливите концепции на скептиците –
или Бог не може да предотврати злото, защото съществуват два равномощни
принципа, две противоположни сили – на доброто и злото, но в този случай
би се допуснало, че Бог не е всемогъщ; или Бог не желае да отстрани злото,
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но в този случай би се допуснало, че Бог не е справедлив и добър; или че Бог
е сътворил злото като част от всемирното битие, но и в този случай би се допуснало, че Бог не е благ и справедлив. Бог е свободен и господар, всемогъщ
и всеблаг, добър и справедлив, защото е несътворен и остава винаги верен на
себе си и самодостатъчен в себе си.
Ориген (185 г.-253 г.) е ранно християнски богослов и философ, който
възприема оптимистично света и благия Бог и пази християнството от враждебните му учения и движения, и обосновава неговата догматика. Стреми се
да рационализира вярата в християнството посредством метода на т.нар. екзегеза, което е тълкуване на текстовете от Библията с помощта на философските
идеи. Идеята за свободата е толкова значима за Ориген, че той се опитва да
я подплати по всички възможни начини, като посвещава на нея цялата първа глава от третата си книга „За началата“. Като за начало теологът взема йерархията на съществата – инертните, които получават движението си отвън
(например камъните); виталните, които притежават принцип на развитието,
който ги движи отвътре, но им липсва душа (например растенията); трети,
притежават душа и се движат от себе си, и то чрез представната им способност
(това са животните). Над всички тези творения стои човекът, защото е същество, което се движи според своя разум, а с разума е зададена и свободата.
Самонаблюдението потвърждава вътрешното извеждане на свободата, както и
наблюдението над другите също доказва свободата на волята. Свободата е била
необходима и без нея възприетото благо не би могло да стане лично и свойствено благо за човека. Свободата е способността, чрез която се прави нещо
свойствено и „чрез което именно благото е станало свойствено за тях“. Но, ако
свободата не се потребява и не правим благото свойствено за нас, то благото
се отклонява, отнема се от човека и резултатът от това е злото. „Отстъпването
от благото не е нищо друго, освен да се навлиза в злото.“Учението на Ориген е
осъждано поради свободната интерпретация на християнството, което логически се насочва към неприемливи изводи и решения.
Според Св. Аврелий Августин (354 г.–430 г.) представата за съществуването на свободната воля се отнася към очевидните истини: „Аз знам, че съм;
също така знам още, че желая“. Когато човекът е с по-висша природа от останалите сътворени неща, то той трябва да е надарен със свободна воля и със свобода. Бог знае всичко отнапред, включително разумните и конкретните избори на човека като варианти в своето предзнание, знаещо и възможността като
действителност. Но не Бог ги налага, а те се избират и се отстояват свободно
от човека, затова всяко човешко дело и начинание трябва да се вменява не на
Бога, а на извършилия го човек. Където господства и властва необходимостта,
човекът е тотално безотговорен и не може и не трябва да поеме никаква вина.
Да се желае, означава да си свободен, като в мислите и разсъжденията си Св.
Августин различава „свободната воля“ от „свободата“. Без Бог човекът не може
да бъде свободен и само Бог може да спаси човечеството, спасението е божия
благодат, независеща от волята на човека. Да си свободен, това значи да вярваш
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в Бога и да му се подчиняваш. Св. Августин разсъждава така – Бог и неговата воля, независимо от конкретното съдържание на тази воля, е единственото
най-висше благо. За него представата за свободната воля е съвместима с представата за Божията воля, като свободата е вътрешно присъща и на Бога, и на
човешкия дух. Само че у Бога свободата се осъществява тотално и абсолютно,
докато у човека тя е ограничена, временна и носи вината за злото в света. Бог не
може да бъде отговорен за греха на ирационалния земен човек, който нарушава божествените предписания. Св. Аврелий Августин твърди, че в човека има
свободно желание, доколкото има воля, а то ще рече свободен избор, който се
осъществява въз основа на определени мотиви, защото волята е способността
за осъществяване на мотивиран избор. Проблем за теолога-философ е добрата
воля, а дали волята е в състояние да избира само доброто? Отговорът е в благодатта, която дава на свободната воля всичко, без да снема нейното съществуване. Волята е сътворена да възлюбва Бога и да изведе човека към собственото
му спасение, тя е свободна и способна да следва Божиите заповеди. Човешката
воля винаги е свободна, но не всякога е добра, защото тя може да е свободна
както от греха, така и от праведността, и тя е неизменно свободна да избира.
Тази формална свободност Св. Августин нарича „свободен волеви избор“, защото действителната „свободна воля“ е достигнатата на дело морална свобода,
която е безспорно и несъмнено обърната към доброто. Човекът като свободно
същество е единствената причина за злото в света, но той се стреми към доброто и поведението му се нуждае от подкрепата на Бог и неговата благодат.
Възможността за злото и греха се съдържа във възможността за блаженство
и сама по себе си волята не е нито добра, нито зла, тя е само едно определено
благо и човек може да я ползва за добро или за зло. Но дори когато волята желае злото, тя си остава добра по субстанция. Бог не желае волята да се обръща
към греха, следователно волята не е по необходимост длъжна да греши, иначе не би бил възможен никакъв грях. Грехът засяга единствено волята, защото
тя е господар над самата себе си и над тялото и се е устремила свободно към
злото. От извода, че злото е продукт на свободната воля, а свободната воля е
дар Божи за човека, то тогава следват въпросите: свободата не е ли опасен дар,
риск и заплаха? Да, свободата носи известен риск и опасност, изразяващи се в
следното – възможно е да се направи избор и на недостойното, на греховното,
на неистинното, на пагубното, на злото. За Св. Августин злото не е субстанция,
а нарушение, отстъпление, отклонение от доброто. Може да съществува абсолютно добро, но не може да съществува абсолютно зло.
Злото възниква в резултат на нарушаване на естествения ред на свободата
и любовта на човека. Защото злото и грехът е цената, която трябва да се плати
за благото на свободата на волята. Освен това, грехът, според Св. Августин, е несъмнено доказателство в полза на свободата на волята. Борбата между доброто
и злото по дълбоката си същност се превръща в борба между Бога и човека.
Остава утешението, че това е само възможност, а предназначението на
човека е щастието, а щастието е в постигането на Бога и в любовта към Бога.
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Защото без свободата и любовта към Бог човекът не може да живее свободно
и достойно, а свободната воля е дар, благо и Божия милост.
В християнската философска мисъл свободата има религиозно съдържание и смисъл, тя е Божи дар към човека и е необходима както за народите,
така и за държавите, тя е истинска, духовна и съзидателна. Бог е причина за
всичко съществуващо за човека, за природата, за свободата и волята, за добродетелите и за харизмата на човека. Човекът в качеството си на образ и подобие
на Бога, притежава свободата, която е ценен и изключително важен атрибут,
който води свободата към добро и зло и от всички живи същества само човекът е свободен, вярва в себе си и в любовта си към Бога.
Мисленето на Св. Августин не е само учение, а цялостна философска
интуиция, която отстоява и полага принципите на ранното западноевропейско и средновековно философстване.
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with the necessary range and amount of profound integrative and interdisciplinary knowledge. The aim of our research is to establish the opinion, readiness, competences and habits of the students in mastering the basics, skills and habits connected with the Rhythmics
and Dances subject. The research methodology includes: theoretical overview and analysis of
available books; sociological survey. Based on the results analysis we can draw a conclusion
that by practicing Rhythmics and Dances young people are attracted by folk dances, which
in turn gets them acquainted with the cultural-historic heritage and they can be a successful
alternative of sport in higher schools.
KEY WORDS: folk dances, rhythm, students, sport, tolerance
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Танцът, като съзнателна човешка двигателна дейност, се заражда в първобитнообщинното общество още преди появата на членоразделната реч.
„Поради това и до ден днешен езикът на тялото и поезията, създавана чрез
него, наречена танц, си остава единственият универсален комуникационен
език“ [2]. В разнообразието си от форми и стилове ярко се открояват със жизненост и експресивност фолклорът и т.нар. социален танц. Те са част от двигателната дейност на човека, която задоволява необходимостта от забавление,
усъвършенстване, физическо развитие и функционално укрепване.
За разлика от останалите видове двигателна дейност, при танците, освен
наличието на физическите качества (гъвкавост, бързина, сила и издържливост), са на лице и елементи от изкуството. „Изключително голямата изразителност и съвършенство в изпълненията, богатата фантазия при постановката
на танца и наличието на музикален съпровод дават основание танците да се
определят като особен вид дейност – спортно-художествена, съчетала в себе
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си вечния стремеж към красота, хармония и съвършенство, към творческа изява и естетическа реализация“ [3].
Българският танцов фолклор е изключително богат и разнообразен. Това
е така поради факта, че всяка от шестте основни етнографски области се слави
със своите специфични хора и танци, които отразяват нейната история, култура, обичаи и нрави. Чрез танца, хората и ръчениците „са изразени темпераментът, прекрасните качества и стремежите на нашия народ, любовта му към труда,
свободата и красотата, мъдростта му, храбростта, находчивостта, силата, издържливостта, пъргавината и ловкостта му и тънкото му чувство за хумор“ [4, 5].
Приемането на България за страна членка на Европейския съюз наложи
преустройство и реформиране в образователната система. Общоевропейската
интеграция открива пред студентите бъдещи педагози нови възможности за
професионална подготовка, непрекъснато повишаване и разширяване на професионалните им компетенции.
Мисията, целите и задачите на образователния процес създават условия
за успешна професионална подготовка на бъдещите кадри за повишаването
на инвестициите в човешките ресурси, на качеството на работната сила, нейната пригодност и заетост в условията на икономика, основана на знанието и
на високо качество на образованието. Академичната свобода намира израз в
преподаването, свободата на провеждане на научни изследвания, свободата
на творческите изяви и свободата на обучението. Това във висшето училище
се осъществява на базата на професионални, оздравителни, педагогически и
информационни технологии, основаващи се на достиженията на новите методики на обучение и иновации в учебния процес.
Целта на обучението е студентите да получат цялостна фундаментална
общотеоретична и практическа подготовка с необходимия обхват и обем задълбочени интегративни и интердисциплинарни знания.
Законът за физическото възпитание и спорта определя „физическото
възпитание и спорта за неразделна част от обучението на студентите под формата на задължителни и факултативни занимания“(чл. 25, ал. 1, 2, 3) [1]. В хода
на реформата на физическото възпитание и спорта в ШУ “Епископ Константин
Преславски“ се установи, че сред студентите преобладава положителна нагласа към заниманията с ритмика и танци. Това провокира нашия интерес към
темата и ни позволи да формулираме следната хипотеза: Допускаме, че народните хора и танци могат да се явят като алтернатива на заниманията със спорт
в профилираните групи по учебната дисциплина „Спорт“.
Целта на изследването е да се проучи мнението, нагласите, компетенциите и възможностите на студентите за овладяване на знания, умения и навици
по дисциплината ритмика и танци.
За постигане на целта си поставихме следните задачи:
1. Да се проучат литературните източници по темата.
2. Да се проведе социологическо изследване със студентите от профилираните групи по ритмика и танци.
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3. Да се обобщят резултатите и да се направят необходимите изводи за
практиката.
Предмет на изследването е технологията на обучение по ритмика и танци на студенти от ШУ “Еп. Константин Преславски“.
Обект на изследването са мненията на студентите за съдържанието,
формата и въздействието на профилиращото обучение по ритмика и танци.
За решаване на задачите на изследването, за постигане на целта и за доказване на хипотезата използвахме методика, която включва следните компоненти: теоретичен анализ и синтез, социологическо изследване, алтернативен
анализ.
Изследването е проведено през месец май на учебната 2009-10 година
със студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Таблица № 1. Процентно разпределение на отговорите
от анкетното проучване
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Анализ на резултатите
Анализът на резултатите от анкетното проучване засяга извадка от 65
студенти, обучаващи се в групи по спорт, профил „Ритмика и танци“ и са
поместени в таблица 1. Средната възраст на изследваната извадка е около 21
години. Анкетната карта съдържа 25 въпроса, които са насочени главно към
проблемите при усвояване на учебното съдържание и въздействието на заниманията в профилните групи.
Интересът към системни занимания с танци е подчертано по-ясно изразен сред жените, отколкото при мъжете. Поради това обстоятелство 95% от
отзовалите се студенти са от женски пол, а само 5% от мъжки. Най-голям процент участници в проучването отчитаме от факултета по природни науки на
университета – 40%.
Високият интерес към профилното обучение по танци ни провокира да
зададем няколко въпроса за наличието на предварителна подготовка в тази
насока. Анализът на получените отговори ни дава известна информация за
това в каква степен студентите имат предварителен, скрит интерес към подобни занимания. Голяма част от студентите не са се занимавали в специализирани школи. Само 21,5% са участвали в самодейни или професионални състави.
Като допълнително ядро „Танци“ в СОУ са реализирали само 20%. Тревога
буди високият процент на тези, които не са изучавали никакво допълнително ядро по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“. Малко по-висок
процент – 38,5% от анкетираните съобщават, че в различните степени и етапи
на СОУ са разучавали ритмични упражнения и игри, което все пак е някакво
начало за усвояването на истинските народни хора и танци.
За нас представляваше особен интерес конфигурацията на отговорите
на въпроса за мотивите на студентите за системни занимания с танци в рамките на дисциплината „Спорт“. Предложени бяха седем алтернативни отговора и възможност за изписване на допълнителни мотиви, като се допускаше повече от един отговор. Най-голям брой отговори бяха групирани около
мотивите, които са съвсем обясними за младите хора, а именно: „любов към
танца и музиката“ (87,7%), „подобряване на здравето“ (36,9%) и „естетически
външен вид“ (15,4%).
Според анкетираните танците в значителна степен осъществяват възпитателни функции върху занимаващите се. Най-силно те въздействат за съх-

Народните хора и танци като алтернатива на спорта във висшето училище

283

ранение на традициите и бита (7,8) и повлияват положително толерантността
между половете (6,9), етносите (6,7) и възрастите (7,1).
Величината на натоварването, според около две трети от отзовалите се,
е със средна интензивност (78,5%), но се понася добре от участниците поради силното емоционално въздействие на заниманията по ритмика и танци.
Практическо приложение на обучението по танци според повечето студенти
има в бита и ежедневието.
Подборът на учебното съдържание за заниманията е от съществено значение за поддържане на интереса и за постигане на необходимата удовлетвореност от реализираните резултати. По-голямата част от студентите (75,4%)
смятат, че от биомеханична гледна точка разучаваните двигателни действия са
със средна трудност. Независимо от това, те биха ползвали помощни и методически материали, предимно аудио-визуални средства (58,5%).
Характерът на двигателната дейност изисква подходящо игрално облекло, което да предразполага занимаващите се към свобода на движенията. По
този въпрос 86,2% от анкетираните заявяват определена категоричност.
За по-доброто структуриране и усъвършенстване на учебното съдържание за нас представляваше интерес мнението на студентите за предпочитаното съотношение между народните хора и забавните и развлекателни танци. По-голямата част (58,5%) смятат, че най-благоприятното съотношение е
50%:50%. Същият процент посочват, че преподаването и на двата вида танци
се води от квалифицирани преподаватели на високо ниво.
По-малко от една трета (30,8%) съобщават, че имат знания за тактовите
размери. Останалите или не са наясно (24,6%) с материята или познават само
най-характерните за популярните български народни хора и танци тактове
(44,6%). Най-предпочитаните тактови размери са 7/8 (44,6%), 2/4 (29,2%) и 9/8
(19,9%). На тези тактове обикновено съответстват ръчениците, правите и самоковските хора.
Студентите участват с удоволствие в профилните групи по танци като
алтернатива на заниманията по спорт. Основание за това твърдение ни дава
обстоятелството, че 58,5% от анкетираните заявяват готовност за участие в
самодейни танцови състави, които биха се сформирали в рамките висшето
училище. 93,9% биха продължили обучението си по танци и в следващите курсове на обучение.
По отношение на желанията за конкретните танци, които студентите
искат да изучават, разкриваме голямо разнообразие. От народните хора като
най-голямо предизвикателство се явява „Еленино хоро“ (14%) със своята ритмичност и оригиналност. От развлекателните танци студентите проявяват
най-голям интерес към латино танците, където ритъмът и пластичността на
движенията стимулират тяхната двигателна активност.
Заключение
Анализът на резултатите от социологическото проучване ни позволи да
обобщим, че студентите имат положително отношение към използването на
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танците като алтернативна форма на спортните занимания. Практикуването
на този вид дейност им позволява да поддържат добра физическа форма от
една страна, и оказва стимулиращо емоционално въздействие, от друга страна. Това изисква непрекъснато актуализиране на учебното съдържание и усъвършенстване на методиката на преподаване.
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ
ОТНОСНО ЗАНИМАНИЯТА НА ДЕЦАТА
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
С БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ
Стефан Х. Базелков, Теодора Ж. Игнатова
SURVEY OF PARENTS ON CHARACTER
OF PRESCHOOL CHILDREN
WITH BULGARIAN FOLK DANCES
Stefan H. Bazelkov, Teodora J. Ignatova
ABSTRACT: This report presents a survey of preschoolers’ parents. Its main goals are to optimize the training of rhythmic dancing. In addition, we pinpoint certain issues of the general
curriculum in Physical Education and Sports at a preschool age.
KEYWORDS: physical fitness, sport, rhythm, dance, education.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

В предучилищната теория, в зависимост от конкретния исторически
етап от развитието на обществото, се обръща различно, но достатъчно внимание, на основните компоненти – възпитание, обучение и социализация.
Наличието на множество програмни системи у нас детерминира съществуването на разнообразни педагогически модели и технологии, които поставят децата от детската градина в различна цялостна педагогическа среда. Тя им дава
възможност да изградят свой детски светоглед и активна жизнена позиция.
Повишаването на ефективността на възпитателно-образователния процес в детската градина в направлението „Физическа култура“ е свързано с
интегративното и оптималното използване на многообразието от средства на
физическото възпитание и спорта при спазване на изискването за двигателно
и емоционално разнообразяване. Основните постановки са отразени в найновите държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание:
„Формираните интереси и мотивация, положителните самоизяви, взаимодействията, контролът и самоконтролът в игрови ситуации са предпоставки
за развитие на стремежа към физическо самоусъвършенстване, за двигателна
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и личностна активност, за приложение на собствени идеи и опит в разнообразни условия“ [3].
Oт тук произтичат целите и задачите на физическото възпитание. Те са
насочени към съхраняване и подобряване на здравето, повишаване на функционалните възможности и усъвършенстване на двигателната култура на детето. Педагогическият процес в подготвителната група е насочен към подобряването на нервно-психическата и двигателната работоспособност, което
е основна предпоставка за успешна двигателна адаптация към условията на
класно-урочната работа в първи клас.
Дидактическият анализ и изследването на видовете двигателни дейности на 6-7-годишните деца от подготвителната за училище група на детската
градина разкри, че след 1990 г. дидактичните технологии наброяват повече
от 20, но от тях най-застъпени са „Активността на детето в детската градина“, „Програма за възпитанието на детето от две до седемгодишна възраст“,
“Неогея“, „Стъпка по стъпка“ и др. По своята същност целите и задачите на
физическото възпитание не се различават. По-скоро различия се откриват в
организацията на работа, хорариума от време за активна двигателна дейност,
както и по обема и интензивността на натоварванията [1, 2, 4].
С настоящото изследване си поставихме за цел да проучим възможностите за оптимизиране на двигателната активност на децата от предучилищна
възраст (ПУВ) чрез български народни танци.
Задачите за постигането на целта са следните:
1. Литературно проучване на достъпната специализираната литература
по проблема.
2. Проучване на мнението на родителите на деца от предучилищна възраст относно тяхната двигателна активност и заниманията им с български народни танци.
3. Социологическо изследване – провеждане на интервю с деца от ПУВ.
4. Обработка на резултатите от социологическите изследвания и извеждане на изводи за практиката.
Предмет на изследването е технологията на обучение по ритмика и танци на деца от ШУ “Еп. Константин Преславски“.
Обект на изследването са мненията на родителите на децата от детската
градина за съдържанието, формата и въздействието на обучението по ритмика и танци.
За решаване на задачите на изследването, за постигане на целта, използвахме методика, която включва следните компоненти: теоретичен анализ и
синтез, социологическо изследване, алтернативен анализ.
Изследването е проведено през месец октомври на учебната 2012-13
година с родители от предучлищна група от ЦДГ №35 „Изворче“ и ЦДГ №34
„Пролетна дъга“.
Анкетата за родителите съдържа 22 въпроса по проблемите на дисциплината физическо възпитание и спорт и по-специално обучението по ритми-
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ка и танци. Три четвърти от отзовалите се са жени, а 25% са мъже. По-голямата
част от родителите са с висше образование.
От анализа на отговорите на въпроса, отнасящ се до учебното съдържание по предмета физическо възпитание и спорт става видно, че почти половината го намират за напълно подходящо. Една малка част смятат, че е необходимо да се увеличи обема на двигателната дейност.
Познаването на нивото на постигнатите резултати в детската градина
до голяма степен подпомага съвместната работа на родителите и учителите. За
жалост 46,4% от анкетираните са категорични, че нямат информация за резултатите по физическо възпитание и спорт.
Общоизвестно е, че за правилното физическо развитие и доброто здравословно състояние целенасочените занимания с физически упражнения и
спорт имат съществено значение. Тревожен е фактът, че около една трета от
родителите заявяват, че децата им не се занимават с физически упражнения
през свободното време. Това ни дава основание да обобщим, че зараждащата
се хиподинамия сред българското население снижава своята долна възрастова
граница.
От отговора на следващия въпрос, дали биха участвали в състезание заедно с детето си, можем да направим заключение, че родителите с малки изключения проявяват разбиране на въпроса за значението на спорта за правилното физическо развитие. 92,9% са убедени, че ще участват, независимо дали
от това ще се повлияе успеха на детето.
Таблица № 1. Процентно разпределение на отговорите от анкетното проучване
Пол
Образование
Познавате ли учебното
съдър-жание по физ.
възпитание и спорт?
Запознават ли Ви с
резултатите по ФВ?
Занимава ли се детето Ви с
физ. упр. през свободното
време?
Бихте ли участвали в
състезание заедно с детето
си?
Има ли детето Ви спортен
екип за ФВ и спорт?

Мъж
7 – 25%
Висше
Полувисше
21 – 75%
1 – 3,6%
Не съм запознат
12 – 42,9%
Да
13 – 46,4%

Жена
21 – 75%
Средно
6 – 21,4%

Основно
0 – 0%
Необходимо е повече
Напълно подходящо
движение
13 – 46,4%
3 – 10,7%
Не
Само при показани слабости
13 – 46,4%
2 – 7,1%

Не
9 – 32,1%

Два пъти седмично
9 – 32,1%

Да
26 – 92,9%

Не
2 – 7,1%

Използва
ежедневно
облекло
11 – 39,3%

Само маратонки
9 – 32,1%

Повече
8 – 28,6%

Само ако от това зависи успеха на
детето
0 – 0%
Не е необходимо
4 – 14,3%

Да
2 – 7,1%
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Кои спортове желаете да
практикува детето Ви?

Желаети ли детето да участва
в извънурочни занятия?
Посещава ли детето Ви изв.
ур. занимания по ФВ?
Отношението Ви към
народните танци?
Умеете ли да играете народни
танци?
Колко хора можете да
играете?
Достатъчна ли е двигат.
активност на детето Ви?
Стимулират ли танците
двигат. активност?
Подпомагат ли танците
физическото развитие?
Развиват ли ритмичността?
Откривате ли
междупредметни връзки с
танците?
Бихте ли записали детето си
на танци?
На колко години е детето Ви?
Бихте ли плащали такса за
танци?
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Худ. г-ка Балет
13%
3%
Бойни изкуства
3%
Да
27 – 96,4%
Да
17 – 60,7%
Положително
24 – 85,7%
Да
21 – 75%
Нито едно
4 – 14,3%
Да
8 – 28,6%
Да
27 – 96,4%
Да
28 – 100%
Да
28 – 100%
Броене
18 – 64,3%
Да
28 – 100%
4 години
0 – 0%

Тенис
17%
Плуване
13%

Баскетбол
Лека атлетика
17%
10%
Футбол
Танци
17%
7%
Само ако ще се явява на
Не
състезание
0 – 0%
1 – 3,6%
Не
39,3%
Отрицателно
Неутрално
0 – 0%
4 – 14,3%
Не
7 – 25%
1–2
5 – 6 и повече
11 – 39,3%
13 – 46,4%
Не
Не мога да преценя
10 – 35,7%
10 – 35,7%
Не
Не мога да преценя
0 – 0%
1 – 3,6%
Не
Не мога да преценя
0 – 0%
0 – 0%
Не
Не мога да преценя
0 – 0%
0 – 0%

Пеене
23 – 82,1%

Четене
2 – 7,1%

Не
0 – 0%
5 години
6 години
2 – 7,1%
21 – 75%

Да
27 – 96,4%

Рисуване
2 – 7,1%

Общуване
19 – 67,9%

Не мога да преценя
0 – 0%
7 години
5 – 17,9%
Не
1 – 3,6%

По отношение на спазване на хигиенните изсквания при занимания със
спорт голяма част от родителите не са много компетентни. Децата на около
40% използват при спортуване ежедневното облекло, което от хигиенна гледна
точка не е най-удачният вариант. Около една трета смятат, че наличието на
маратонки е напълно достатъчно. Само 7% от отзовалите се са осигурили на
децата си специален спортен екип, предназначен само за спортни занимания.
Чрез въпрос №8 имахме за цел да съберем информация за това към кои
спортни дисциплини родителите имат предпочитания и биха ориентирали
своите деца за целенасочени и по-сериозни занимания. Посочени са девет
спорта, които бихме ги групирали по някои общи и обединяващи ги признаци: спортове, близки до изкуствата и в съчетание с музиката – художествена
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гимнастика, балет, танци; най-популярните спортни игри – баскетбол и футбол и индивидуалните спортни дисциплини тенис, лека атлетика, бойни изкуства, плуване.
Независимо, че само около една трета от децата се занимават с физически упражнения в свободното време, желание за подобни прояви се заявява
от почти всички анкетирани родители. С малки изключение те са категорични
в отговорите си дали желаят децата им да посещават извънурочни занимания по физическо възпитание и спорт. Утвърдителен отговоро са дали 96%.
Разминаването между желанието и действителността ни дава основание да
направим частичния извод, че нишката се къса някъде при вземането на управленски решения и изграждането на стройна организация.
Следващата група въпроси имаха за цел да разкрият отношението на
родителите към българските народни хора и танци. Прави впечатление, че поголямата част имат по-скоро положително отношение, умеят да играят народни танци и познават най-популярните народни хора.
По-малко от една трета смятат, че двигателната активност на децата е на
необходимото ниво. От друга страна почти всички са категорични, че танците
стимулират двигателната активност, подпомагат правилната физическо развитие и разриват ритмичното чувство на децата. Това е основание да направим извода, че танците и, в частност, българските народни хора могат да се използват
като подходящо средство за възпитание и обучение. Най-много междупредметни
връзки анкетираните родители откриват с броенето – 64% и общуването – 68%.
Казаното до тук дава обяснение на факта, че почти всички родители
биха записали децата си в групи по ритмика и танци, дори ако се налага да
плащат такса за това.
Изводите, които произтичат от проведеното изследване се заключават
най-общо в следното:
• ритмичните упражнения и танците са средство, което може успешно
да се използва за решване на образователните, възпитателните и оздравителните задачи по физическо възпитание и спорт;
• родителите на децата от предучилищна възраст имат положително
отношение към заниманията по ритмика и танци и са убедени, че те
имат място в цялостния възпитателно-образователен процес;
• резерви по отношение на решаването на задачите на физическото
възпитание има при спазването на хигиенните изсквания и решаването на оздравителните задачи.
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Аранжиментите като резултат от активна творческа дейност съществуват във всички периоди от историята на развитие на музикалното изкуство.
Макар и повлияни от различни фактори, преодоляват стилистични и исторически граници.
В съвременното информационно, глобализиращо се общество на никого не правят впечатление многобройните аранжименти за всевъзможни инструменти и инструментални комбинации, както и аранжименти в различни
стилове на редица произведения от световната класика и популярната музика.
Днес за учителя по музика аранжирането има изключително практическо приложение. Аранжирането на песен от клавир за различни видове ансамбли, изпълнено в дигитална, компютърна среда има голяма приложимост
в съвременното училищно образование. Създаването на инструментален
съпровод на песен се използва в основната дейност в обучението по музика – изпълнение на песен. Освен като инструментален съпровод, в литературата и саунд-продукцията се среща още като: електронен аранжимент (И.
Красилников), дигитален аранжимент (Бъркли), инструментал, сингбек, минусовка, фонограма, backing tracks – подложка на песен; при използването и на
други мултимедийни средства – като караоке. Различни други аранжименти
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(не съпровод на песен), реализирани специално за целите на обучението по
музика, могат да се използват и за други дейности и форми на работа, а не само
при изпълнение на песен – при изпълнение с детски музикални инструменти,
при възприемане и съчиняване на музика, при различни творчески дейности
както в училище, така и в извънучилищни форми на работа.
Аранжимент (фр. Arrangement от arranger – нареждам, натъкмявам) е
„приспособяване на музикално произведение, написано за определен инструмент, глас или ансамбъл към изискванията на друг инструмент, глас или ансамбъл“ [8:26]. Понякога при аранжимента се налага съкращаване, облекчаване на произведението – техническо или фактурно. Такива са клавирните извлечения на симфонични произведения. Обратният вариант е често налагащ
се в практиката на учителя по музика – създаване на аранжимент от клавир за
различни видове състави.
Американската федерация на музикантите (American Federation of
Musicians) дефинира аранжимента като „изкуството на подготовка и адаптиране на която и да е вече създадена композиция за представяне, различно
от първоначалното. Аранжиментът може да включва и рехармонизация, парафразиране и/или развитие на композицията и състава, така че напълно да
репрезентира по друг начин мелодията, хармонията и ритмичната структура“
[3:3]. Ако оркестрацията е само адаптиране на музика за оркестър или музикален ансамбъл, то аранжиментът е „изкуството да представяме разнообразно,
многообразно съществуваща вече мелодия“ [пак там].
Аранжиментът като процес на адаптиране се определя и в The Harvard
Dictionary of Music като: „Адаптиране на композиция за среда, различна от
тази, за която първоначално е била предназначена, обикновено с намерението
за запазване на съществените елементи на музикалната субстанция; както и
самият резултат на такъв процес на адаптация“ [9:58]. М. Рандъл дава определение на аранжимента специално и във връзка с популярната музика: „В популярната музика е конкретна версия, включително и оркестрация, на мелодия
и нейното хармонизиране за определен ансамбъл. В този случай обикновено
се приема, че ролята на композитора е да уточни мелодията и придружаващата я основна хармония, оставяйки на аранжора пълна свобода по отношение
на „запълването“ на средата на фактурата и на оркестрацията, и значителна
свобода за ритмични и хармонични подробности. Ролята на аранжора е от решаващо значение.“
Близко е тълкуването на аранжимента и в Grove Dictionary of Music [4]:
„Преработка на музикална композиция, обикновено за един друг носител от
този на оригинала…; преминаването на композицията от една среда в друга или разработването (или опростяването) на дялове, с или без промяна на
средата. В двата случая участват някои степени на рекомпозиция и резултатът
може да варира от проста, почти буквална транскрипция до парафраза, което
е повече работа на аранжора, отколкото на композитора. Основното е промяната на изпълнителския състав“.
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Различно е участието на аранжора в процеса на аранжиране. Трябва да
се разграничават „чисто практически аранжименти с малко или никакво участие на аранжора“ и „аранжиментите с творчески характер, където оригиналната композиция, така да се каже, се филтрира през музикалното въображение на аранжора“ [4]. Една мелодия на песен, „обвита“ в хубав аранжимент, би
имала по-голям успех.
Много са творците, работещи в саунд-студия, които определят аранжимента именно като сложен процес, много често изискващ и „създаване на хармония, извеждане на оригиналната инструментална или вокална мелодия, а
също така и прибавяне на различни други партии инструменти (като китарни
рифове)“ [15]. Много често се достига до изменение на оригиналната „хармония, темпо, ритъм, тембър, стилови характеристики…“ [15; 12] или се налага
практически от нулата да се създаде произведение, основано единствено на
една мелодия или даже мотив.
Основните изисквания към аранжора са обект на книгата „Концепции
за аранжимента. Основен курс за аранжимент на съвременна музика“ [1].
Структурата и съдържанието ѝ ги показват недвусмислено: детайлно познаване на видовете музикални инструменти, както и комбинациите им за различните съставни части на всеки аранжимент; основни знания за музиката,
нотацията; детайлно владеене на законите на хармонията и приложението ѝ
при аранжимента; особености и изисквания към мелодията, ритмичната секция, акомпанимента, басовата партия; процедури за аранжиране; видове аранжименти; форма, организация на аранжимента. Така изведените изисквания
очертават основните знания, умения и компетентности, необходими за реализирането на аранжимент.
Всички творци и учени в областта на аранжимента разглеждат и посочват различни основни правила и важни характеристики за създаването на добър аранжимент.
Основните правила за разработване на качествен аранжимент според
Vince Corozine [3:4] са: контраст между ниски и високи тонове/честоти в аранжимента; избягване на силно/тежко удвоени партии и подчертаване на солови
секции; достатъчна „прозрачност“, позволяваща на определени линии да бъдат
чути; не всички от използваните инструменти да свирят през цялото време.
Майкъл Морангели в книгата си „Дон Себески, съвременният аранжор“
посочва и други характеристики. Според него четирите правила, които играят
съществена роля при изграждането на добрия аранжимент, са: баланс, икономичност, фокус, разнообразие [7:2-3].
Подробно се разглеждат основните структурни елементи на всеки аранжимент: мелодия, акомпанимент, басова партия, ударна секция. Анализират се
всички инструменти, участващи в изграждането им; дават се насоки за отличното им реализиране.
За целите на обучението в колежа в Бъркли, водещ в обучението в тази
насока, аранжиментът за дигитални инструменти (цифрови инструменти,
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чрез компютър) се дефинира като дигитален аранжимент; определя се като
настройка, „декориране“ на едно музикално произведение, обикновено песен, за група от инструменти или гласове [2:1]; или продуктът от този процес.
Изборът на точно кои инструменти, коя група от инструменти или гласове да
се използват, е избор и право на аранжора.
Посочвайки разликите между дигиталния и традиционния аранжимент,
Алън Кори определя няколко изисквания към дигиталния аранжор:
1. Да се познават техническите възможности и ограничения на конкретния софтуер и хардуер, които са на разположение на аранжора; които управляват и съхраняват цифровата информация, която аранжорът въвежда от клавиатурата на клавирен дигитален инструмент или от компютърната мишка.
2. Да се владеят основни MIDI-концепции и производствени техники за
работа с тях, които помагат за постигане на дигитален аранжимент с добър звук.
3. Да се знае начинът, по който различните конвенционални инструменти „произвеждат“ звук, за да е възможно правдоподобното му представяне в
аранжимента чрез въвеждане от дигитална клавиатура. Честа грешка е да се
свири, като че ли се свири на пиано. Трябва да се познават и владеят и допълнителни контролери на изпълнението, които допринасят за „автентичността“
на прозвучаване на акустичните инструменти (PITCH BEND, модулатор и др.).
Основен проблем на аранжирането е познаването и уменията за използване на особеностите за построяването на дигиталната фактура. При ясното
разграничаване на мелодия и акомпанимент, фактурата може да се определи
[13] като „вид/тип или модел на този акомпанимент, неговото устройство:
редуване на бас и акорд, фон от дълги акорди, китарна основа на акомпанимента, съпровод в различни ритми“. Именно изборът и осъществяването на
определена фактура е един от инструментите на аранжора. По хоризонтала
основната фактурна формула, използвана и за целите на проектите в настоящото изследване, е формулата „ес-та“ или, както и да я наричат, – редуване
на бас и акорд. Но това е само скелет на фактурата и може да се разнообразява.
Използват се още: акордова фактура (хармонията не се разлага по хоризонтала); арпежиран съпровод; фигурации.
Музикалната фактура трябва да притежава и други характеристики
като адекватно разположение на музиката по вертикала, в различните регистри – висок, среден, нисък.
Работата върху аранжирането чрез цифров инструментариум – компютър или компютърен музикален инструмент, Игор Красильников определя
като „електронен аранжимент“ [5:5, 70]. Електронен е, защото всъщност цифровият инструмент е и електронен [5:7]. А самият електронен аранжимент е
„творчество и полученият в процеса на такава дейност вариант на композиционна форма на едно или друго произведение се определя от представата на
аранжора за драматургията на търсеното решение“ [5:13].
Посочват се три основни компетенции, необходими за създаването на
електронен аранжимент:
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• Ключови знания за музиката, характеризиращи природата на музикалното изкуство, нормите и критериите на музикалната култура,
както и осъзнатото възприемане на музиката.
• Частни знания за музиката: елементи на музикалната изразност (звуковисочинност, ритъм, метро-ритъм, динамика, лад, тембър, регистър и др.); основни елементи на музикалната теория (хармония, фактура, мелодия, инструментознание, звукорежисура и др.); знания за
композитори, произведения, епохи и стилове; и прилагането им като
умения в различни видове творчество – слушателско, изпълнителско,
композиторско, звукорежисьорско.
• Компетенции, позволяващи да се управляват звуковите ресурси на
дигиталните инструменти и да се създава с тяхна помощ музикалнохудожествен продукт – проект на електронен аранжимент.
Така дигиталният аранжимент определя за аранжора едновременно три
различни „роли“: изпълнител, композитор, звукорежисьор [5:3; 11:493-498].
Аранжорът преминава през съответните им стадии: изпълнителски, композиторски, звукорежисьорски.
Направеният анализ на литература позволява за целите на реализирането на дигитален аранжимент като компонент от учебно-образователния
процес на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“
той да се разглежда и изследва като творчески процес на преосмисляне на
музикална тема и представянето ѝ в нова дигитална версия, включваща
нейното оркестриране и хармонизиране за определен ансамбъл. Това определение обединява схващанията на аранжори от цял свят и е свързано със
съвременното тълкуване на процеса, реализиращ се в дигитална среда, което
се явява допълнение към традиционните определения за адаптиране на музикална мисъл.
Погледнат от този ъгъл, аранжиментът като творчески процес е основна
част от работата на съвременния музикален педагог като компетентен професионалист.
В условията на модернизация на образованието и информатизация на
педагогическата дейност информационната култура (ИК) е фактор за професионалната компетентност на педагога. В контекста на образованието и
подготовката на бъдещите специалисти ИК е набор от знания, умения и компетентности за търсене, подбор, ранжиране и представяне на информация, необходима за решаване на учебни и практически задачи. Структуроопределящи
компоненти на ИК на преподавателя са: знания за целите, средствата, обекта,
резултатите при информационното насищане на процеса на обучение; прилагане на информационна дейност в практиката; творческа дейност – създаване
на нова информация; позитивно емоционално отношение към информационната дейност [6:88].
Проводник на ИК се явява именно учителят, който сам „произвежда“
информация, и със своя труд показва как това е необходимо да се прави.
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Основни компоненти на информационната култура са: компютърна
компетентност, информационна компетентност, информационно-смислов
компонент, информационна креативност, информационна рефлексия [11].
Особено голямо значение за ИК на педагога-музикант днес имат познаването на функционални възможности на всички информационни системи
и компютърни технологии, участващи във всички етапи на създаване, обработване, изпълнение, възприемане и съхранение на музика. Основополагащо
в тази насока е използването на специализиран музикален софтуер, който е
съвкупност от музикални и нотни програми, осъществяващи процес на модификация и преобразуване на музикалния текст; процес, насочен към търсене
и създаване на варианти на музикалния текст, аудио-възпроизводството на
който в най-голяма степен да съответства на вътрешните слухови представи
на потребителя. Този специализиран софтуер може да се раздели на: MIDIсеквенсери, аудио-програми, програми-автоаранжори, програми за сведения
за звука, програми за звуков синтез, за писане на ноти. Вече съществуват и
многофункционални такива, съчетаващи основни функции на отделни модули (plug-ins) [10:131].
Всичко това е свързано със знания, умения и компетентности за работа
в изключително разнообразна мултимедийна среда.
В обучението по музика могат да се използват: огромното разнообразие
от музикален софтуер, компютърни енциклопедии, игрови програми, програми-тестове и викторини, комбинирани програми.
Именно в контекста на ИК се разглежда и възможността за реализиране
на дигитален аранжимент от музикалния педагог: доброто владеене на техническите възможности и ограничения на конкретния софтуер и хардуер, които управляват и съхраняват цифровата информация; владеенето на основни
MIDI-концепции и производствени техники за работа с тях, които ще помогнат за постигане на дигитален аранжимент с добър звук.
В контекста на ИК дигиталният аранжимент е всъщност усвояване на
култура на получаване, избор, съхраняване, възпроизвеждане, представяне,
предаване и интеграция на специфична музикална информация; готовност за
използване на съвременни компютърни технологии в постоянно развиващото
се информационно общество.
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ABSTRACT: Adult educational methods is a system of methods, tehnologies, techniques,
procedures and organizational elements as a result of which the educational objectives are
fulfilled. It is revealed by the design of the group interactions, the structure and the strategy
of these interactions. The effective educational methods is supposed to render an account of
the needs of all participants. These needs are the base for planning the classes, the interactive
methods for influence and the result fixation.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-302/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Целта на настоящата статия е да опиша опита си като обучител на възрастни в по време на еднодневни и двудневни семинари, свързани с формиране на комуникативни и социални компетентности, практически умения за
справяне със стреса при работа с клиенти и управление на конфликти, и на
негова база да направя анализ на същността на методиката на обучението на
възрастни и използваните в нея интерактивни методи. В проведените от мен
обучения участваха учители, университетски преподаватели, социални работници, митничари, служители на експертни длъжности от Министерството
на труда и социалната политика (МТСП) и изпълнителните агенциите към
МТСП, работещи пряко с клиенти. Смятам, че статията е актуална и с конкретна теоретико-практическа насоченост, защото някои от обучителите на
възрастни не са завършили педагогически специалности и това обуславя известни дефицити в тяхната психолого-дидактическа и методическа подготовка. Идеята ми е с нея да предизвикам размисли и предизвикателства, които да
допринесат за подобряване на качеството на обучението на възрастни, работещи в професии от типа „човек – човек“.
Методиката за обучение на възрастни представлява система от методи, технологии, техники, процедури и организационни моменти, в резултат
на които се постигат неговите цели. Тя намира израз в плана, структурата и
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стратегията на взаимодействията между членовете на групата, пораждащи у
тях определен опит и предварително фиксирани очаквания. В нея се включва
начинът за поставяне на задачите, обобщаването и отчитането на получените
резултати. Добрата методика за обучение предполага отчитане на потребностите на участниците, ясно формулиране на целите, избор на интерактивните
методи на въздействие, разработване на подробен план на отделните занятия
и изясняване на начините за получаване на обратна връзка и фиксиране на
постигнатите резултати. В нея се включват още редът и последователността
на постигане на поставените задачи, логиката, взаимосвързаността и алгоритъмът на предлаганите упражнения, начините на обобщаване и обработка на
постигнатите резултати и др. Тя разкрива подредбата във времето на всички
обучителни събития, на техните цели и начини за постигането им.
При конструирането на методиката на обучение за възрастни трябва да се
отчита преобладаващият стил на учене на участниците в него или, ако няма необходимата за това информация, да се съблюдава един балансиран подход на въздействие. Необходимо е още да има яснота какви точно знания, умения и нагласи
трябва да се усвоят от тях. Добре е да се отрази степента на развитие на тяхната
компетентност, фазите на груповата динамика, равнището на подготвеност на
участниците и квалификацията на обучителите. Това се налага, защото различните типове знания и умения се представят чрез различни интерактивни методи.
Методиката за провеждане на обучение на възрастни се характеризира с
това, че: 1. Целите ѝ са преди всичко формиране на конкретни нагласи за практическа дейност, а не само усвояване на определени знания. 2. Задачата на водещите на обучението на възрастни е да осигурят доверителност в процеса на
междуличностното общуване, да създадат атмосфера на психическа безопасност в групата, която да бъде ясно осъзната от участниците в нея, и да използват различни интерактивни методи, за да се постигнат целите на тренинга. 3. В
процеса на обучението на възрастни главното е да се предизвика преживяващ
опит и усвояване на определени професионално-практически умения на базата на активното участие на обучаемите чрез извършване на нещо, докато при
традиционното обучение те са относително по-пасивни, опитвайки се да запомнят и разберат идеите, които излага лекторът. В този аспект обучението на
възрастни трябва да се възприема като своеобразна обучаваща лаборатория, в
която членовете на групата сами определят какво са готови да променят и до
каква степен да експериментират с новите модели на поведение.
Изводите в настоящия труд са направени на базата на участията ми в
множество обучения с групи от посочените по-горе професии. Те намират израз в конкретните задачи за всеки учебен час. В съдържателен план проведените от мен обучения се реализират чрез използването на определени дидактически методи (презентация, минилекция, дискусия, мозъчна атака, работа в
малки групи, решаване на казуси, анализ на резултати от тестове, рисувателни
техники, ролеви игри и др.), необходими за постигането на целите му и тактическото поведение на водещия на обучението на възрастни.
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В методическо отношение при обучението на възрастни трябва да се отчитат: целите на обучението, състава на аудиторията, мястото на провеждане
на обучението и в зависимост от техните особености да се извърши неговото
планиране и подготовката за провеждането му. На следващите редове ще ги
охарактеризирам накратко. 1. Целите на обучението трябва да бъдат реалистични, специфични, измерими, постижими и съобразени с времето, предвидено за неговото провеждане. 2. В „портрета“ на аудиторията се включва –
броя на обучаемите, техните професионални познания, мотиви, интереси,
пол, възраст, социален статус, образование, култура и пр. Необходимо е да
се отчита и кое поред за участниците е това обучение и какво е мястото, което то заема в тяхната цялостна професионална квалификация. 3. Обучителят
на възрастни трябва да е наясно с особеностите на мястото на обучението
и времето, предвидено за провеждането му. По-добре за него е да се откаже
да провежда обучението, отколкото да прави компромиси по отношение на
тези важни параметри за да не излага на риск своя личен и професионален
авторитет. Важно условие, осигуряващо неговата увереност и емоционална
устойчивост, е да се запознае лично и предварително с мястото и условията за провеждането на обучението. 4. Планирането на обучението трябва да
се отличава с логическа последователност и методичност. Не бива да се подценяват подробностите и винаги трябва да се предвижда резервен вариант
за провеждането. Обучителят трябва да е наясно, че по време на обучението
той може да представи не повече от 10-15 % от знанията си по отношение на
преподаваните от него знания и умения. При планирането на обучението се
препоръчва началото да е ефектно и да предизвика доверието на участниците
в него. Съществената част на обучението трябва да се отличава с добрата си
структурираност, последователност, взаимосвързаност и яснота. Най-добре е
в заключението да се обобщят постигнатите резултати и да се очертаят перспективите в развитието на изучаваната проблематика. 5. Съществен елемент
в методиката на обучението на възрастни е подготовката за неговото провеждане. Не се подготвят: а) опитните специалисти с повече от двадесетгодишен
опит при провеждането на тренинги (и за тях обаче подготовката е необходима, за да предизвикат у себе си готовност за предстоящата работа и да опознаят спецификата на групата); б) водещите, тиражиращи абсолютно стереотипни, съвпадащи до най-малки детайли тренингови програми (те не отчитат, че
пълното и точно повтаряне на една и съща технология при работа с различни
хора не гарантира еднакви резултати); в) крайно самоуверени новаци, които
вярват в чудото на импровизацията (забравят, че най-добрата импровизация
е тази, която е отработвана многократно и задълбочено) [1]. В подготовката
на обучението се включва селектирането на необходимата по проблема информация, начините за нейното поднасяне на аудиторията, обезпечаването
на действеността на използваните послания и обезпечаването на обратната
връзка от участниците в обучението и неговите заявители. Несъмнено при
подготовката на обучението трябва да се отчита индивидуалността на обучи-
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теля (професионален опит, компетентност, комуникативност, артистичност,
асертивност, емпатичност, сензитивност, чувство за хумор, умения за работа
в екип, умения за фасилитиране и др.).
С не по-малко значение в методическо отношение са изискванията и
към провеждането на всеки един учебен модул. В плана за него се посочват:
неговите цели; методите, които ще се използват; необходимото време и материали за всяко от включените в него изисквания и упражнения. Важно е да се
определи логическата последователност на отделните задачи. Натрупаният ми
опит показва, че най-добре е всеки учебен час да се извършва в следния ред:
1. Започва се с приветствие, извършване на избрания ритуал и групово
изказване на девиза.
2. Изпълняват се няколко тонизиращи упражнения за изработване, повишаване на настроението и работоспособността на участниците в
групата.
3. Обсъждат се впечатленията, преживяванията и постигнатите резултати по време на предходния учебен модул.
4. Анализират се резултати от зададените задачи (ако са били поставени
такива), като се обръща внимание на постиженията, затрудненията в
процеса на тяхната подготовка и какви изводи са направени.
5. Представя се съдържанието на плана за предстоящия учебен модул и ако
има обосновани предложения, се правят определени корекции в него.
6. Извършват се предвидените процедури във връзка с постигането на
целите, поставени за академичния час, като се използват набелязаните за това методи.
7. Прави се равносметка на преминалия учебен час чрез събиране на
информация с въпросници за обратна връзка, коментар на преживяното, експертна оценка на постигнатото и това, което е пропуснато да
се реализира, като се отбелязват конкретните причини за това.
8. Задават се задачи, които имат за цел да затвърдят отработваните умения или да са свързващо звено с темата на следващото занятие.
9. Завършва се с ритуал за приключване на учебния час.
За всеки учебен модул са предвидени 10 – 12 задачи и упражнения, защото обучителят трябва да има богат „арсенал“ от добри практики и техники за обучение. Това е необходимо поради факта, че по ред причини с някое
от предлаганите упражнения не могат да се изпълнят поставените задачи.
Тогава обучителят предлага друго, аналогично упражнение, с което се постига
желаният резултат. Колкото по-продължително е обучението, толкова повече трябва да са упражненията за „психогимнастика“ и „разчупване на леда“.
Необходимо е и балансирано да се редуват упражненията, които изискват поголяма активност с упражнения с по-малка активност и обратно.
Важно е във всеки учебен модул да се предлагат три вида упражнения,
които условно могат да се определят като: диагностициращи (разкриват наличието или липсата на определени знания, умения и навици, предоставят въз-
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можност за даване на обратна връзка, обменя се информация за възраст, семейно положение, професия, местоживеене и др.), въздействащи (създават доброжелателна атмосфера и групова идентичност, предизвикват размисъл и желание
за промяна) и енергизиращи (упражнения за „психогимнастика“ и „разчупване
на леда“, които повишават работоспособността и тонуса на участниците в обучението). Помежду им е необходимо да има определен баланс, който се обуславя от целите на занятието, особеностите на състава на групата, мотивацията на
участниците и етапа на развитие, в който се намират обучаемите и тяхната група. Обикновено процедурата на прилагането на всяко упражнение е следната: 1.
Извършва се „нещо“ (игра, дискусия, рисунка, апликация, анализ на конкретен
случай, тестиране, гледане на видеозапис, мозъчна атака и т.н.), изпълняващо
ролята на провокация, което предизвиква у участниците в обучението определени преживявания, размисли, желания и отношения. В зависимост от целите,
които се преследват, водещият анонсира предварително какво трябва да правят
участниците в групата или не им съобщава това. 2. Всички участници в групата
анализират постигнатите резултати и свързаните с тях преживявания и впечатления. 3. Съвместно обсъждане на целта на това упражнение и мястото му в
структурата на учебния час. Много важно е винаги да се предоставя възможност на участниците в обучението да реагират и да изразят собственото си мнение относно използваните методи и постиганите чрез тях ефекти.
За постигането на желаните знания и умения на обучаемите в процеса на обучението на възрастни се използват разнообразни методи, средства и
похвати: минилекции, игри, решаване на казуси; дискусии, анализ на резултати от тестове, проективно рисуване, демонстрация на модели на изисквано
поведение, индивидуално консултиране, психично разтоварване, автогенна
тренировка; психогимнастика, мозъчна атака, самообучение и др. Всички тези
методи на обучение се характеризират според Л. Петровска [2:104] с: „Първо,
ориентация на широко използване на обучаващия ефект на груповото взаимодействие. Второ, тези методи реализират принципа на активността на обучаващите се чрез включване в обучението на елементи на изследване. Ако
традиционните методи са ориентирани основно към предоставяне на готови
знания, то тук участниците са и изследователи. Те трябва сами да достигнат до
тях. Трето, използваните методи предполагат своеобразни варианти на обучение на модели на комуникативна компетентност“. Благодарение на тях в групата се създава работна и емоционална атмосфера. Обучаемите се тонизират,
мобилизират и мотивират за работа. Създават се неопределени и необичайни
ситуации, в които стандартните модели на поведение и общуване между хората не могат да се прилагат. По този начин участниците в обучението биват предизвиквани да се демаскират и разкрият своята същност, което е необходимо
условие за опознаването им от техните колеги, а и от самите себе си. Друга
специфика е, че в методите за обучение на възрастни широко се използва метафоричният начин на изразяване. Това прави общуването между участниците в тренингите по-лесно, по-съхраняващо и по-образно.
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В резултат на проведеното изследване, свързано с особеностите на обучението, се налагат следните изводи:
➢ Провеждането на обучение на възрастни предполага импровизация, но не трябва да се базира само на нея, а да се основава на конкретна методика. В нея трябва ясно да са отразени: целта, задачите,
компетентността на участниците и техните потребности, методите,
техниките и процедурите, които се използват. Това твърдение се отнася както за цялото обучение, така и за отделните учебни модули
от него. Важно е да се отчитат и критериите за получените резултати, на базата на които трябва да се оценява обучението на възрастни.
Най-често те са свързани с практическата му насоченост, полезност,
ефективност и забавност. Последните се установяват с въпросници за
обратна връзка, самоотчети, беседи, експертни оценки, сравняване на
входящото и изходящото ниво на студентите по определени показатели. На обучаваните могат да се поставят въпроси от рода на: „Така
проведеното обучение ще Ви помогне ли да подобрите ефективността на Вашата работа?“, „Удовлетворен/а ли сте от проведеното обучение?“, „Харесахте ли организацията и условията на обучението, в
което участвахте?“, „Времетраенето на обучението отговаряше ли на
потребностите Ви от подобен тип знания?“, „Дидактическите методи, използвани от обучителя, помогнаха ли Ви да усвоите по-добре
преподаваните знания и умения?“, „Смятате ли, че обучителят е добре подготвен относно нещата, които преподава?“, „Вашият обучител
преподаваше ли разбираемо?“.
➢ Методиката на всяко конкретно обучение за възрастни е необходимо
да бъде съобразена с уникалността на професионално-личностните
качества на неговия водещ, с неговите разбирания за начина на провеждането му, за желаните резултати и набелязаните задачи при конкретните условия за работа с определена група. Необходимо е да се
помни, че много проблеми при провеждането на обучението на възрастни могат да възникнат при използването на неадекватна методика за работа от страна на водещите. Някои от тези трудности могат
и да не се проявят, ако последните преминат през специален курс на
обучение, в който да се усвои методиката на провеждане на обучение
на възрастни. Този курс не трябва да се възприема като някакъв завършен, окончателен продукт, а като въвеждане и създаване на базови знания, умения и навици за интерактивно обучение.
➢ Обобщаването на получените резултати от проведеното изследване
разкриват, че върху процесите на обучението на възрастни оказват
влияние различни фактори и се използват различни похвати за психично въздействие. Всеки от тях се отличава с определени достойнства и затова не трябва да се пренебрегва, още повече, че липсва такъв, който да е с универсален характер. Това обуславя изискването
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при провеждането на обучението на възрастни да се използват комплекс от похвати за психично въздействие.
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ИНОВАТИВНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЖИВОТА НА СТАРИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
Тасин Ю. Тасинов, Екатерина Л. Люцканова,
Зейнур М. Мустафа
INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN ELDERLY PEOPLES’ LIFE IN BULGARIA
Tasin Y. Tasinov, Ekaterina L. Lyutshkanova,
Zeinur M. Mustafa
ABSTRACT: This article examines the main problems related to the population over the age
of 65 in Bulgaria. As a basis for evaluation are used statistical data from sociological surveys
of the National Statistical Institute related to the usage of ICT and the Social Bakers online
sociological platform related to the usage of Skype on the territory of Bulgaria. Projects under implementation related to the full inclusion of elderly people (third age people) are also
examined.
KEYWORDS: Third age people, innovation, technologies, social problems, elderly, skype usage, facebook.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

С шеметното технико-информационно развитие през последните 20 години новите технологии неизбежно влизат в дома на всеки потребител и стават неизменна част от ежедневието.
Иновативните технологии се възприемат преди всичко като високотехнологични решения, използващи електроника. Доста често тяхната основна
цел е да намалят разходите на уредите, които използваме, да опростят начина
и удължат живота на потребление.
Наблюдавайки демографските изследвания на световният пазар се наблюдава тенденция на насочване на развитието на технологиите към все повече увеличаващата се група потребители (50+) с цел задоволяване на техните
интереси.
Основният проблем в липсата на желание от възрастните да използват
hi-tech уреди е в това, че не виждат смисъл в нуждата им. Не виждат смисъл в
това да напишат SMS след като могат да напишат писмо. Най-добрият начин
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на убеждение на възрастните за ползата на даден уред е бъдат обучени (да им
бъде обяснено) за ползите на уреда.
Основната цел в разработването на технологиите за тази целева група
е опростеното (улесненото) използване на уредите, съобразено с нуждите на
хората от преклонната възраст.
Основната идея в разработването на тези технологии е изцяло обърнатата концепция за взаимодействие между човек и машина. Вече не човека се
съобразява с устройството, а устройството се съобразява спрямо нуждите на
човека. По такъв начин бездната на потребление между hi-tech уреда и потребителя значително намалява.
Основни проблеми на хората от третата възраст в България са:
1. Здравословни проблеми
Таблица 1. Дялово разпределение на страдащите
от сериозни здравословни проблеми хора от третата възраст
Имате ли сериозни
55-60 г. 61-65 г. 66-70 г. 71-75 г. 76-80 г.
здравословни проблеми
55.6
77.8
69.2
70.0
79.5
Да
44.4
22.2
30.8
30.0
20.5
Не
100%
100%
100%
100%
100%
Общо:
Изследването сочи, че дори и при 55-годишните хора делът на страдащите от сериозни здравословни проблеми е много висок (55.6%). Здравният
статус се влошава с увеличаването на възрастта и при хората на възраст над 76
години – трима от всеки четирима имат сериозни здравословни проблеми [3].
2. Финансови (материални) проблеми [3]
Основните материални проблеми на възрастните хора са ниските доходи (за 39.8%) и недостатъчните финансови средства (за 14.6%). Слабата платежоспособност на възрастните хора, освен че ги изключва от широк кръг обществено достъпни услуги за рекреация, отдих и почивка, нерядко ги лишава
и от възможността да полагат адекватни грижи за здравето и нормалния си
начин на живот. 10.6% посочват, че поради ниските си доходи не могат да си купуват необходимите им лекарства; без особени материални проблеми са 23.6%
от изследваните лица. Това в конкретния случай са предимно работещите пенсионери, работещите, както и тези, които живеят в по-многобройни семейства.
Решението на материалните проблеми се вижда предимно в увеличаването на пенсиите (според 40.3% от изследваните лица) и увеличаването на
социалните помощи/надбавки (12.6%). Всеки десети обаче смята, че решение
за материалните проблеми на възрастните хора няма да се намери, защото
икономическата и социалната атмосфера не позволяват провеждането на поблагоприятна социална политика спрямо възрастните хора.
3. Социални проблеми [3]
Социалните проблеми, с които се сблъскват изследваните лица, са малко по-различни от очакваните. За 9.5% от лицата основните проблеми идват
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от невъзможността им да отделят средства за културен живот (посещение на
театър, четения, сбирки). При близо два процента нарушеното здраве е причината за невъзможност да се води културен живот. Самотата и липсата на
достатъчно контакти е посочено като социален проблем от 5.7% от лицата.
Малко изненадващо, но 74.3% от интервюираните посочват, че нямат духовни
проблеми (съответно това са 79.2% от мъжете и 69.1% от жените).
Решението на съществуващите духовни проблеми се търси предимно
в повишаването на доходите, провеждането на адекватна държавна политика спрямо възрастните хора, увеличаване на броя на социалните работници и
като частична, но полезна мярка, се предлага намаляване на цените на транспорта за пенсионерите.
Възрастните и технологиите
Възрастните хора често отричат технологиите не защото не могат да ги
използват, а защото изпитват затруднения в използването им, което ги кара да
се чувстват зависими, непълноценни и необразовани.
Всеки желае до известна степен да се чувства независим, макар да звучи
нелогично използвайки новите сложни технологии повечето от възрастните
се чувстват зависими от тях [1].
Със съдействието и финансирането на Европейския съюз са стартирани множество програми, целящи разработване на технологии, пряко влияещи
върху качеството на живот на възрастните хора. С цел подобряване приобщаването на активните възрастни хора към информационното общество съгласно стратегиите на Европейския съюз в тази насока в България се осъществяват множество проекти на национално ниво и проекти от различни фондации
и неправителствени организации. Стартиралият проект на Европейския съюз
за електронна самоличност цели именно да осигури по-лесен достъп до възможно повече интернет базирани услуги. В това число влизат и услуги, свързани със здравно обслужване и социално подпомагане.
По статистически данни на НСИ от 2012 г.[2]:
• лицата, регулярно използващи интернет (всеки ден или поне веднъж
седмично) за република България са 50,3%;
• лицата на възраст 65 години и нагоре формират около 20,4% от населението на България по преброяване на НСИ през 2011 г.;
• броят на лицата над 65 годишна възраст, използващи интернет (всеки
ден или поне веднъж седмично) за република България са едва 8,2%.
Към месец април 2013 броят на българските Фейсбук потребители е
2637160 души, като броят на потребителите между 65-100 г. възраст е 1,7%,
което е около 45700 души [4].
В цялата страна общини и неправителствени организации реализират
проекти, свързани с обучението на граждани на възраст над 65 г., за работа с
компютър и използването на социалните мрежи (Facebook, LinkedIn и др.) и
програми за видео конферентна връзка, ползваща интернет, където могат да
се свържат и общуват с близки, роднини или бивши колеги.
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За да се осигури по-широк обхват на реализация при възрастните като
центрове за разпространение на информацията и реализиране на обученията се
използват функциониращите по квартали пенсионерски клубове и читалища.
Интересът към провеждането на този вид обучения сред възрастните
среща огромен интерес не само поради факта, че обученията и използването
на предоставената техника е безплатна. Благодарение на предоставената услуга хората от третата възраст имат възможността да се чуят и видят със семействата си, които в повечето случаи са в чужбина. Могат да създават приятелства с други клубове и да организират различни мероприятия.
Благодарение на интернет технологиите хората от третата възраст могат
с лекота и самостоятелно да избират и организират своето ежедневие и здравословен начин на живот
Успешното внедряване на иновационните технологии в ежедневието на
възрастните хора значително допринася за тяхната самостоятелност и пълноценност в обществото.
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СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ И ИГРИ ПО ХАНДБАЛ
ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА
ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИ ОТ ІХ КЛАС
Теодора Н. Симеонова, Мариана М. Петева,
Мария Н. Петкова
ON PREPERATORY EXERCISES AND SPORTS
GAMES OF HANDBALL TO IMPROVE PHYSICAL
FITNESS OF 9TH GRADE STUDENTS
Teodora N. Simeonova, Mariana M. Peteva,
Maria N. Petkova
ABSTRACT: The experimental program in teaching handball 9th grade students includes
exercises and novelty games (work concentration and anticipation). The effectiveness of the
proposed methodology has been tested following the dynamics of physical fitness.
KEYWORDS: handball, innovation, physical abilities
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

ВЪВЕДЕНИЕ
Главната цел на съвременната система за физическо възпитание и спорт
е подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението, масовизиране и издигане на спортния престиж на нацията. Това изисква модернизиране на спортната инфраструктура и усъвършенстване на системата в съответствие с водещите европейски практики. С приемането на Националната
стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Република
България (за периода 2011-2020 година) се определиха принципните подходи
и теоретичните постановки за реализирането на главната стратегическа цел
на Националната система за физическо възпитание и спорт. Стратегията е насочена главно към осигуряване на системата, т.е. обхват, структура, дейности,
критерии за ефективност в новите пазарни условия, но не посочва механизмите и технологията на дейностите в техните конкретни измерения [1].
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Учебните планове, учебните програми, държавните образователни изисквания и стандартите са нормативната база, подпомагаща дейността на педагозите. Спортните игри се приемат много добре от учениците предвид своя
увлекателен и състезателен характер.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Хандбалната игра трябва да се разглежда като сложна (динамична) система със своя определена цел и извънредно стохастичен (вероятностен) характер на съставящите я елементи. Хандбалът е игра, която се отличава с подчертан съревнователен елемент и висока емоционалност. Тя въздейства комплексно върху основните двигателни качества – сила, бързина, издръжливост,
гъвкавост и ловкост. Съвременното виждане за играта изисква високо равнище на физическа подготовка, брилянтна техника с и без топка и задълбочено
тактическо обучение, съобразно индивидуалните особености на играчите [2].
Цел на нашето изложение е да разкрием физическата дееспособност на
ученици от ІХ клас, в резултат на прилагането на иновативни спортноподготвителни упражнения и игри, застъпени при заниманията по хандбал, като използаме тестове за физическа кондиция и координация. Така ще реализираме
изискванията на ДОИ за осъществяване на основното ядро – спортни игри и
ще повишим ефективността на обучението.
За постигане на целта си поставихме следните задачи:
1. Да разработим учебно разпределение за часовете по хандбал, включващо упражнения и игри на базата на концентрация и антиципация
на учениците.
2. Да изследваме физическата дееспособност с помощта на шест теста за
физическа кондиция и координация.
3. Да обработим получената емпирична информация със съответните
математико-статистически методи.
4. Въз основа на сравнителен анализ и интерпретация на получените
данни да синтезираме изводи и препоръки за практиката.
МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ
Данните, необходими за нашето изследване, събираме с помощта на 6
теста. В изследването са диагностицирани 93 ученици (ІХа, б, в, г клас) от СОУ
„Сава Доброплодни“ в гр. Шумен.
В началото и в края на експеримента бяха проведени следните тестове
(табл. 1):
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Таблица № 1. Списък на тестове за физическа кондиция и координация
Мерни
единици
s

Точност на
измерване
0,01

Посока на
нарастване
-

s

0,01

-

m

0,1

+

брой

1,0

+

cm

1,0

+

5. Ловкост

s

0,01

-

6. Пъргавина

s

0,01

-

№

Тест

1. 50 m спринт
2. 300/600 m гладко бягане
Хвърляне на плътна топка от
стоеж
3.
Изправяне от тилен лег до
седеж
Скок на дължина с два крака
4.
от място

По време на изследването се работеше по учебна програма, като в 20
часа спортни игри и 20 часа от модул спортни игри са отделени за хандбал-занимания в редовните часове, а в допълнителен час се прилагат упражнения и
игри, разпределени в отделните части на урока.
В подготвителната част на уроците на експерименталната група се работи за концентрация и антиципация на учениците. Упражненията са за съсредоточаване на погледа върху част от собственото тяло, насочване на вниманието върху отдалечен предмет, мислено изпълнение на стрелба, теоретични
новости за изпълнението и за времето на удара, преброяване на учениците по
номера и подаване на две или повече топки в обратен ред и др.
В основната част на уроците по променената програма се работи предимно за усъвършенстване на ударите от наказателната линия и ударите от
място и в игра. Акцентира се върху нестандартното изпълнение, например
удари от променено изходно положение (с гръб, странично – с ляво и дясно
рамо, в клек и др.); изпълнение при отвличащ вниманието звуков сигнал (пляскане с ръце, свирене с уста, тропане, викане). При учебните игри сполучливо изпълнения наказателен удар се толерира с повече точки. При учебна игра
„1+1“ ученикът има право на втори удар само ако е изпълнил успешно първия
опит. При учебна игра „Фал“ умишлено се фаулира и изпълнява 7-метрово
хвърляне.
В заключителната част при настъпила умора многократно се изпълняват удари от различни изходни позиции за определено време без и с вратар. По
време на релаксация се концентрира вниманието в точка от вратата и мислено
се изпълнява удар, а след това се изпълнява и с топка с цел да мине през точката и да се познае резултатът от действието.
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АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ
За решаване на задачите извършихме сравнителен анализ на резултатите от тестовата батерия в началото и в края на изследването. В Таблица 2 са
поместени данни за значимостта на разликите между средните нива на физическата дееспособност на момчета (42).
Таблица № 2. Значимост на разликите между средните нива
на физическа дееспособност момчета
№

Тест

1.
2.

50 m
600 m
Хвърляне на
плътна топка

3.

Начало

Край

d

t

Pt

0,36
10,28

-0,08
-1,98

-1,39
-1,44

80%
84%

888,01

74,80

44,98

4,44

96%

X

S

X

S

7,32
144,12

0,54
13,01

7,24
142,14

843,03

86,12

4

Скок дължина

210,07

15,25

217,05

13,52

6,98

1,27

75%

5.
6.

Ловкост
Пъргавина

19,12
8,11

1,61
0,69

18,67
7,82

1,34
0,63

-0,45
-0,29

-2,96
-3,23

99%
96%

Взаимовръзката между двигателните качества и навици за изпълнение
на физическите упражнения особено ярко се чувства при специалните движения в хандбалната игра, понеже се изисква максимална ефективност на двигателното действие. Това се доказва и с резултатите, получени при тест „Ловкост“
и „Пъргавина“. В резултат на приложената програма и спортно-подготвителните упражнения в учебните игри се повишават средните стойности от Х =
19,12с. до Х = 18,67с. при първия тест и от Х = 8,11с. до Х = 7,82с. Стойностите
на t критерия и високата доверителна вероятност (Pt > 96%) открояват значителните прирасти като резултат на оптимизирано и целенасочено обучение.
Комбинацията от упражнения за различните удари в хандбала, учебните и двустранните игри водят и до положителна промяна при тест „Хвърляне
на плътна топка“. Подобрената сила на горни крайници при момчетата се потвърждава с гаранционна вероятност – 96%.
Промените, настъпили по отношение на бързина, издръжливост и сила
на долни крайници се дължат на случайни фактори – стойностите на Pt са пониски от 85%.
Обобщените данни за проведените тестове и гаранционната вероятност
на разликите между средните стойности при момичетата (51) са поместени в
Таблица 3.
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Таблица № 3. Значимост на разликите между средните нива
на физическа дееспособност момичета
Начало

№

Тест

1.
2.

50 m
300 m
Изправяне от
68,82
тилен лег

3.

X
8,66
76,59

S
0,43
6,14

Край
X
S
8,62
0,51
75,14
5,42

d

t

Pt

-0,04
-1,45

-1,35
-1,48

81%
85%

9,66

69,42

9,02

0,62

2,78

89%

4.

Скок дължина 173,00

10,01

175,24

10,23

2,25

1,24

75%

5.

Ловкост

19,60

1,69

19,20

1,35

-0,40

-2,99

99%

6.

Пъргавина

8,80

0,71

8,40

0,56

-0,40

-3,22

97%

И тук подобно на момчетата забелязваме положителни промени в края
на наблюдавания период. Решаването на образователните задачи по хандбал
на базата на спортно-подготвителните игри и упражнения водят до значително подобрение на качествата ловкост и пъргавина. Това доказваме със стойностите на Pt = 99% за първия и Pt = 97% за втория тест. Променената програма
като комбинация от средства и методи рефлектира в подобрението на средните стойности от Х = 19,6с. до Х = 19,2с. и от Х = 8,8с. до Х = 8,40с.
Стойностите на t критерия за останалите тестове за физическа дееспособност потвърждава, че наблюдаваните разлики се дължат на случайни фактори.
Проследявайки развитието на физическата дееспособност при момчетата и момичетата в периода на протичане на педагогическото изследване позволява да бъдат направени съответните обобщения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложената програма, съставена от упражнения и игри, използвайки
концентрацията и антиципацията на учениците в часовете по хандбал дава
положителни резултати по отношение на физическата дееспособност и засилва мотивацията им за занимания със този спорт.
Разглеждайки значимостта на получените разлики между средните
стойности за момичетата и момчетата стигаме до извода: с голяма доверителна вероятност промените при тестовете ловкост и пъргавина са в резултат на
приложените от нас иновативни средства в хандбалната игра.
Апробирания от нас подход се препоръчва да се прилага в модулното
обучение и в извънкласните занимания и тренировки по хандбал за подобряване на физическата кондиция и координацията на учениците.
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ЕДНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ
ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
ПО МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР
Тодорка Малчева
PEDAGOGIC STUDY OF THE EDUCATION
IN MUSIC FOLKLORE
Todorka Malcheva
ABSTRACT:This report reveals a scientific pedagogic research in the field of Bulgarian folklore. The reason for this research is the ambition to preserve Bulgarian traditions.
The presence of Bulgarian urban folklore in our music life at the end of 19th and the beginning
of 20th century has been studied. For this purpose, its implementation in instrumental works
for wind orchestra of the Czech bandmasters, has been examined.
It is a common belief that, by expanding the theoretical knowledge of the students through
scientific studies, their intellect is stimulated, as well as their ambition to learn, their creative
mind – provoked.
KEYWORDS: Bulgarian urban folklore, instrumental music for wind orchestra, Czech bandmasters.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-300/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Независимо от промените в съвременното демократично общество,
личността на педагога е и винаги трябва да бъде обект на уважение и почит,
тъй като това е високо ерудираната личност в определено научно направление, предаваща своите знания и умения на младото поколение и работеща всеотдайно за неговото образователно развитие и израстване. Педагогът е този,
който въплъщава в себе си призванието да обучава и възпитава, да провокира
заинтересованост и любознателност, да поддържа винаги будно вниманието
и съзнанието на обучаваната личност; да разпали и активира творческите заложби на деца, ученици или студенти; да работи за непрекъснато разгръщане
на човешкия интелект.
Съотнасяйки тези разсъждения към обучението по музикален фолклор
във Висшето учебно заведение, вниманието е провокирано от педагогическата
амбиция за мотивиращо и резултатно запознаване с материята в насочеността
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на теоретичната дисциплина. Възраждането на любов и уважение към народните песни, танци и обичаи, желанието и стремежът за продължаващото им
съхраняване е процес, който изцяло се определя и зависи от педагогическия
усет, такт и познания, както и от способността за завладяващото им представяне. Всичко това изисква не само достатъчна осведоменост в контекста на
нашите традиции, но и непрекъснато проследяване на развойните събития,
свързани с трансформациите на родния фолклор в постмодерните времена.
От гледна точка на очертаното проблемно поле предстои открояването
на реализирано проучване за учебния процес по музикален фолклор. Целта
на педагогическото търсене ориентира към разширяване на музикално-теоретичната подготовка на студентите. Негов обект е присъствието и въздействието на българския градски фолклор в музикалния живот от края на ХІХ и
началото на ХХ век. Тематичната насоченост откроява проблема като насочва
вниманието към инструменталната музика, свързана с дейността на духовите
оркестри и техните капелмайстори (предимно чехи за коментирания период).
Градски песни у нас се запява още преди Освобождението под въздействие на новите обществено-икономически условия през епохата на
Възраждането. И ако до средата на ХІХ век в големите български градове се
пеят предимно чужди градски песни (гръцки, сръбски, турски, руски, немски
и др.), то към средата на ХІХ век писмени данни документират появата и на
български градски песни. Тяхното разпространение е нова насока в музикалния ни живот. Те са създавани най-често от интелигенти и „в доста индивидуализирана форма отразяват измененията в бита и душевността на българина
от града, настъпили под влиянието на новите обществени условия, характерни за епохата на Възраждането, а и по-късно за периода на усиленото класово разслоение в края на ХІХ и началото на ХХ век“ [Кауфман, 2002:5]. Това
песенно творчество е музиката на „елита“ в годините след Освобождението,
който се срамува от селските народни песни – песните на неговите деди – и съответно избягва да ги изпълнява. Тази прослойка е основен разпространител
и изпълнител преди всичко на сантименталната любовна песен, първоначално
завладяла градското население (в края на ХІХ век), а впоследствие (в началото
на ХХ век) получила бързо разпространение и по селата чрез слугинчетата,
прислужващи в градски богаташки домове. Така след Освобождението, и особено през първите две десетилетия на ХХ век, звучността на градската песен
(сантиментално-любовна, работническа революционна и патриотична) е доминираща преди всичко в градовете с развита икономика, като в значителна
степен измества местните селски песни [Кауфман, 2002:12-13].
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Произведенията на това фолклорно творчество звучат в различни форми. Първоначално е тяхното желано изпълнение, провокирано от този момент
на новост, който внася „чуждата мелодия, понякога малко побългарена“ [пак
там]. Завладяващата звучност на песните, изпълващи бита в града и селото,
разкрива все по-широкото и повсеместно разпространение на градския фолклор.
В резултат от тази популярност е и следващата негова форма на проява. Предпочитанията на част от населението към тези песни завладява и
творчеството на музикантите, голяма част от които за това време са чешки
капелмайстори. Първоначално такива песни се срещат „цитирани“ предимно
в инструменталните им творби, а впоследствие тяхната инструментална мелодика се трансформира като се пречупва през призмата на българския градски
фолклор [Малчева, 2007:202].
Проведеното педагогическо проучване констатира вплитане именно на българските градски мелодии в музикалното творчество на чехите.
Интонационният поток на техните произведения за духов оркестър например
откроява „цитиране“ на такива творби. По този начин композициите на музикантите документират не само разпространението, но и влиянието на този вид
фолклор у нас. Чешките музиканти са автори на значителни за времето си инструментални аранжименти, части от които са точно с такава ориентираност.
Тук могат да бъдат посочени сюитите на Едгар Блюмел „Български звуци“ и
„Букет от мелодични български песни“, както и неговата „Ориент фантазия“.
Същата насока откриваме и в „Народни старобългарски потпури“ на чешкия
капелмайстор Червенка, както и в още много други китки на почти всички
чешки капелмайстори в цялата страна, сред които са имената на Алоис Мацак,
Вацлав Кауцки, Габриел Шебек, Франц Ханел и редица други.
В периода непосредствено след Освобождението у нас се пеят главно два
вида градски песни: работнически революционни, воински и други патриотични песни и вторият вид е българската градска лирична песен, която често е
сантиментална или се изпълнява като булеварден шлагер [Кауфман, 2002:12].
Ето защо аналитичното проследяване на архивни партитури на капелмайсторите разкрива редуването на революционни и патриотични градски песни:
„Вятър ечи“, „Четници се пишат“, „Къде си вярна ти, любов, народна“, „Ботева
молитва, „Хаджи Димитър“ и др.:
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(Блюмел, из „Букет от мелодични български песни“,
ДАШ (Държавен архив гр. Шумен), ф. 655-к, оп.1, а.е.1)
Присъствието и посвещаването на части от цикличните произведения
на европейските музиканти конкретно на нашето Освобождение силно впечатлява и е изключително ценно за музикалната ни култура. Части от „Ориентфантазия“ на Едгар Блюмел например са озаглавени „Боят при Шипка“, „Ей,
Османе, враг“, „Да припомним, братя мили“:
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(Блюмел, из „Ориент-фантазия“, ДАШ, ф.655-к, оп.1, а.е.5)
Тези революционно-патриотични български градски песни открояват
обществените настроения; свидетелстват за все още неспокойния дух у българина в следосвобожденските години, както и за спомена за вековете на потисничество и гнет, които дълго време няма да могат да бъдат забравени.
Програмността в композициите на капелмайсторите представя мелодичното претворяване както на революционни, така и на патриотични български градски песни: „На празник Кирил и Методий“, „Стара планино“ и пр.:

(Блюмел, „Ориент-фантазия“)
За разлика от революционно-патриотичните, лиричните градски песни
или мелодии с такава звучност разкриват изключителния усет на капелмайсторите и към тези наши песни, пресъздадени романтично и с много чувство:
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(Блюмел, из „Букет от мелодични български песни“, ДАШ, ф. 655-к, оп.1, а.е.1)
От българския градски фолклор в творчеството на европейските музиканти срещаме и друг тип песни като например песента „Боряно, Борянке“:

(Червенка, из „Народни старобългарски потпури“, ДАШ, ф.652-к, оп.1, а.е.24)
Поради изявяващата се диплазност на градска и селска звучност, песента основателно е определена от Н. Кауфман като общоизвестна градска песен с
белези, характерни за селската народна песен [Кауфман, 2002:331-333].
Установеното присъствие на българската градска песен в творчеството на
чешките капелмайстори е изключително красноречив показател в няколко насоки:
1. Посредством този свой композиционен похват музикантите пресъздават част от звуковата атмосфера в България след Освобождението, което
към днешна дата е изключително ценен музикален документ.
2. Като нация, борила се за своята свобода, чрез претворяването на революционни и патриотични български градски песни в творбите си чешките

Едно педагогическо проучване за учебния процес по музикален фолклор

321

капелмайстори показват съчувствие и съпричастност към изживяното от българите през изминалото петвековие и по този начин отдават нужното уважение на народа ни.
3. Композиторският им стил, в частност, аранжирането на революционно-патриотичните градски песни документира преди всичко душевното състояние на българина, който помни непосилното си минало – то присъства в
неговата душевност и дълги години се помни.
Така българската градска песен, наложила се като жанр в градската среда през годините около Освобождението, запазва своето достойно място в
композициите на тези първи музикални творци в следосвобожденския период
на България. От друга страна, цитираният репертоар за духови оркестри, близък до градското битово музициране, „гарантира по-лесното му възприемане
от слушателя и широкия отзвук, който той намира през разглеждания период“. А това определя и пътя на оркестровото творчество у нас за десетилетия
[Вълчинова, 2000:98].
Реализираното фолклорно проучване се явява съществен момент от работата на педагога. То допълва, разширява и обогатява теоретичните познания
в конкретната област. Запознавайки обучаваната аудитория както с основната, така и с допълнително изследваната фактология в областта на фолклора,
методистът реализира значителен принос в няколко насоки:
• активира познавателната активност на студентите;
• провокира тяхното творческо търсене за реализиране на нови и разностранни проучвания и от самите тях;
• катализира любознателност в различни аспекти на учебната дисциплина;
• разширява интелектуалния кръгозор;
• допринася за формиране на добре обучени педагози с неоспорима и
подобаваща теоретична подготовка.
Така конкретизираните обобщения определят педагогическите научни
търсения и изследвания като важен и определящ фактор за учебния процес
по музикален фолклор. Те са тези, които непрекъснато поддържат жив духа на
педагога и провокират творчески импулси за повече информираност в полза
на обучаваните.
От друга страна, реализирането на разнообразни научни проучвания
допринася за обогатяване на българската музикално-фолклорна култура, за
която винаги могат да бъдат констатирани провокативни и атрактивни моменти. Това е начин и за съхраняване на нашите традиции за поколенията –
бъдещето на нацията.
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Зейнур М. Мустафа
PHYSICAL ACTIVITY OF OLDER PEOPLE
Chavdar G. Sotirov, Ekaterina L. Lyutskanova,
Zeynur M. Mustafa
ABSTRACT: The demographic change on a European scale manifest as an increasing tendency to amend the age structure of the population. This change is reflected in the increase
in the proportion of adult population, suggesting an overall aging of Europe’s population. The
purpose of this study is so to highlight the theoretical aspect of physical activity as a means
of promoting health, with a particular focus on elderly people. Here, physical activity is analyzed from different viewpoints in order to identify potential problem areas and design useful
guidelines.
KEYWORDS: physical activity, elderly people, health, hypodynamics.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Демографските промени в Европейски мащаб се проявяват като нарастваща тенденция за изменение на възрастовата структура на населението.
Тази промяна намира израз в увеличение на относителния дял на възрастното
население, което предполага цялостно застаряване на населението на Европа.
Този проблем е актуален в значима степен и за нашата страна (фиг. №2). В тази
насока са разработени и приети различни европейски стратегически документи, насочени към активен живот на възрастните хора [3, 5, 13]. В България основният документ, който формулира приоритетните направления в областта
на демографската политика, е „Националната стратегия за демографско
развитие 2006-2020 година“ [7]. Едно от направленията, заложено в стратегията, е развитието на системата от социални и здравни услуги на възрастните хора. Това намира израз в защитата на достойнството и повишаването
на качеството на живот и на хората от третата възраст, които могат да бъдат
постигнати чрез качествени, достъпни и ефективни услуги в социалната сфера, съобразени с реалните нужди на възрастните хора. Една от задачите по
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това направление, която има отношение към нашето проучване, се отнася за
„осигуряване на възможности за отдих, спорт, туризъм и участие в културен
живот на възрастните хора“ [7:46].
В потвърждение за гореизложеното твърдение са последните данни на
Националния статистистически институт (НСИ) към 31.12.2011 г. Според тях
коефициентът на естествения прираст на населението на Република България
е отрицателен (със стойност – 5,1‰). Тази тенденция продължава вече 22
години (от 1990 г.). Отрицателният естествен прираст е главната причина за
намалението на населението в страната (за 1985 г. – 8 948 649 души, за 2011 г. –
7 364 570 души). Раждаемостта като един от факторите при определянето на
прираста е също с ниски стойности спрямо 1990 г. Това потвърждава факта, че
продължителният кумулиращ ефект на ниската раждаемост не може да компенсира нивата на смъртност. Високото ниво на общата смъртност на населението се задържа и през 2011 година с коефициент 14,7‰ срещу 12,5‰ за 1990
година. По отношение на застаряването на населението относителният дял на
лицата на 65 и повече навършени години е 18,8% (1 381 079) от населението
на страната. В сравнение с 2010 г. този дял нараства с 1,1 процентни пункта, а
спрямо 2001 г. увеличението е с 1,9 процентни пункта (фиг. № 1, 2) [14].

Фиг. №1. Данни на НСИ
Застаряването на населението се очертава като едно от най-важните социални явления през последните и следващите десетилетия. Затова трябва да
се обърне особено внимание на този трудно обратим процес чрез промени в
колективното съзнание на обществото, начина на мислене и действие.
Феноменът на застаряването има различни аспекти. Единият е свързан
с увеличаването на средната продължителност на живота. Това от своя страна
е свързано с различни последици като увеличение на броя на лицата, изложе-
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ни в риск за болести и хронични увреждания. От тук следва и необходимостта не само да се полагат грижи за увеличение на възрастта на хората просто
за да живеят, но смисълът е те да живеят в добро здравословно състояние
и функционална автономност. Тези факти ни дават основателна причина да
преосмислим социално-политическата стратегия за превенция и подобряване
начина на живот на хората. Следователно това налага спешното планиране на
гъвкаво и целенасочено планиране на социална и здравна политика и запазване на нейното функциониране и постоянство в общността.
Адаптирането на системата от социални услуги към застаряването на
населението и към необходимостта от повишаване на качеството на живот
на възрастните хора може да се извърши посредством: осигуряване на възможности за отдих, туризъм и участие в културен живот на възрастните хора;
осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни спортни услуги за възрастните хора с цел превенция на ниската физическа активност и социалното им
изключване; приоритетно развитие на обучението на социални работници,
специализирани в грижа за възрастни хора; насърчаване на участието на неправителствени организации в грижа и предоставянето на социални услуги
за възрастни хора; изграждане на териториални комплекси за възрастни хора
с възможности за предоставяне на всички необходими видове услуги за поддържане на тяхната активност, трудови умения, здраве, образование, информираност и комуникативност; развитие на публично-частно партньорство
при предоставяне на услуги за възрастни хора [5].

Фиг. №2. Относителен дял на населението на 65 и повече години
по области към 1.02.2011г (данни на НСИ)
Породеното голямо внимание за застаряването на населението непрекъснато води до разкриването на нови стилове за активен начин на живот.
Това благоприятства насърчаването на физическата активност не само на
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възрастните1, но и на старите хора2. Физическата активност има потенциала
и възможностите да се превърне в основен механизъм за поддържане на автономията на индивида [5].
Целта на настоящaта разработка е да просветли в теоретичен аспект физическата активност като средство за укрепване на здравето на старите хора.
В рамките на обекта „Физическа активност“ да се анализират от различни
гледни точки и да се идентифицират потенциални проблемни области и да се
проектират насоки за успешното им решаване.
Задачите, които си поставихме в хода на изследването се изразяват в
следните насоки:
1. Да проучим динамиката на съвременните демографските процеси.
2. Да изложим значимостта и ползите от физическа активност на старите хора.
3. Да разкрием основните детерминанти за физическата активност и
обосновем техните особености.
Значението на насърчаването на физическата активност във всички
нейни сегменти на населението е добре извесно и подкрепяно от научния
свят. Красноречив е фактът, че един от главните рискови фактори за сърдечно-съдовите заболявания е заседналият начин на живот (хипокинезията). За
хората, които са в напреднала възраст, преодоляването на това състояние чрез
физическа активност може да бъде най-добрият инструмент за повишаването
на техния начин на живот.
По същество стареенето е придружено от морфо-функционални промени (физиологични) на различните органи и системи на човешкото тяло. Тези
промени, съчетани с хронични заболявания, водят до прогресивно намаляване на автономията и качеството на живот. Липсата на физическа активност
ускорява тези процеси и се явява като рисков фактор за някои от най-честите
заболявания, водещи до смърт. Значимостта му се потвърждава и от данните на изследователи в Съединените щати, където се стига до заключение, че
физическото бездействие е по-вредно дори от вредното влияние на тютюнопушенето, затлъстяването и дислипидемията [4]. Тези изследвания доказват
положителното влияние на физическата активност с умерена интензивност
(към тази група спадат всички упражнения при които пулсовата честота представлява от 50-85% от максималния пулс. Най-характерната особеност е установяването на устойчиво състояние, при което кислородната набавка напълно задоволява кислородната необходимост и кислороден дълг не се натрупва
(аеробен режим). за удължаването на средната продължителност на живота с
над две години [8]. Ако от една страна процеса на стареене е неизбежен като
следствие от кодирания геном на всеки от нас, от друга страна е възможно на1
Възрастни хора – според Световната здравна организация: средна възраст 45-59 год.;
възрастни 60-75 год.;
2
Стари хора – стари хора 75-90 год. и дълголетници над 90 год. Често срещано мнение
е, че хората след пенсионна възраст се смятат за стари.
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маляването или забавянето на събитията чрез придобиването и коригирането
на добри здравословни навици и поддържане на адекватно ниво на физическа
активност. Въздействието на този вид дейност върху физиологичните функции на организма се проявява качествено върху някои основни показатели за
добро здраве (Фиг. № 2).
повишава
1. продължителността на живота
2. HDL холестерол
3. инсулиновата чувствителност
4. костната плътност
5. способността за дейност
6. имунната система
7. психическата устойчивост
8. метаболизма

понижава
1. исхемична болест на сърцето
2. захарен диабет тип 3
3. кръвното налягане
4. мазнините в тялото
5. висцералната мастна тъкан
6. рак на дебелото черво
7. остеоартроза
8. телесната маса

Фиг.№ 2 Въздействие на физическата активност
В различни литературни източници се посочва, че приемането на „нов
начин на живот“ може да окаже положителен ефект върху продължителността на живота, независимо от възрастта, на която се „започва“ или „презапочва“ да бъде физически активeн човек[10]. Ползите от активния начин на
живот са не само по отношение на психофизическия параметър, а имат и положителен резултативен характер по отношение на социалноикономическия
статус на хората. В свое монографично изследване за социалните проблеми на
старите хора Ж. Военкинова препоръчва „… човек в свободните си часове … да
се пребори с обездвижването, да стимулира дейността на сърцето, да оживи
обменните процеси в тъканите …“ [12].
Физическата активност на пръв поглед изглежда като лесен и достъпен
начин за практикуване, но в действителност се срещат различни трудности и
препятствия, особено за старите хора. Тези бариери и детерминанти могат да
се превърнат в решаващ факт за заинтересованите лица като могат да улеснят
или затруднят техните намерения за дела и действия. Това е ключов момент,
който се отразява пряко върху поведението на индивидите, тяхното взаимодействие и в крайна сметка за тяхното желание да бъдат физически активни.
Като се опитваме да анализираме тези проблематични фактори, навлизайки в микро и макро средата, ние обособихме няколко ключови детерминанти:
➢ на биологично;
➢ на демографско;
➢ на психологическо ниво.
Всяка група фактори от своя страна е носител на голямо количество
променливи, които са взаимосвързани и обосновани [11].
Първите детерминанти са обвързани с физическата активност, генетичните фактори, рисковите фактори за сърдечни болести, общото здравословно
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състояние и други, за които вече споменахме. Сред демографските детерминанти попадат връзките между пола, възрастта, семейното положение, социално-икономическия статус. Такава една доказана корелация е между възрастта, пола и физическата дейност – „с увеличаване на възрастта намаляват и
възможностите и желанието за двигателна активност, при жените това е
по-ясно подчертано отколкото при мъжете“ [6].
От гледна точка на психологическите детерминанти, те имат много
променливи връзки с физическата активност. Можем да споменем някои поважни от тях като: възприемане на трудностите, очакванията от ползите за
добро здраве, желанието да се практикува, субективното възприятие за здравословното състояние, психическото здраве, мотивацията, желанието за промяна на чувството за собствена ефективност.
Възприемането на трудностите като недобрата кондиция за придвижване и извършване на определени движения или техните ограничения може да
се превърнат в непреодолим срив в самочувствието и автономността на старите хора.
Субективното възприятие за собственото здраве може да се приеме като
висока прогностична стойност за състоянието на отделния индивид. Според
P. Ciddio в различните възрастови групи се забелязват интересни факти [1, 2].
Например често срещано при по-младите хора е оплакването да не се чувстват
в добра форма, за разлика от възрастните. Възрастните проявяват по-осъзнато чувство за собствена ефективност. Тази преценка им дава основание за
лична увереност при изпълнение на дадена двигателна задача. За възрастните
хора това доверие може да се счита за фактор с решаващо значение за тяхната
физическа активност. В много от случаите чувството за личната ефективност
е предпоставка за инстинктивната екстраполация (пренасяне) на двигателни умения и навици към други дейности от ежедневието. Това означава, че
редовното занимание с физическа активност дава допълнителна увереност и
убеждение да се извършват различни дейности, с което се увеличават нивата
на лична автономия на възрастния.
Осъзнаването на ползите от упражняването на физическа активност
за добро здраве в голяма степен стимулират доверието и очакванията на
старите хора. Затова работата в тази насока е ключов психологичен момент.
Убежденията за положителните страни на дейността биха увеличили вероятността за редовното и системно включване в такъв вид занимания.
Друг значим фактор за физическата активност е мотивацията. При нея
ключов момент играят възрастовите особености. Стимулът за един младеж
за извършване на физическа активност може да няма никакъв ефект за един
възрастен, както и обратно. Следователно винаги когато се използва този вид
дейност трябва да се има предвид за кого е адресирана и какви са подходящите
принципи, методи и технологии за реализация. Планираната дейност трябва
същевременно да е предизвикателна така, че да гарантира желание и силна
мотивация за работа. Сполучливо е прилагането на принципа за съчетаването
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на „полезното с приятното“, т.е. да се съчетаят интересите, желанията и предпочитаният с нуждите и очакванията на индивида.
Междуличностните отношения в социалното пространство могат да бъдат в основата на мотивацията за упражняването на физическа активност на
стария човек. В това число влизат различните източници за подкрепа и одобрение на дейността – семейство, приятели, колеги, съседи, учители, здравни
работници, фитнес инструктори. Тяхното влияние и подобно поведение би
стимулирало или потискало техните убеждения и желания за упражняване
на физическа дейност. Социалната подкрепа на старите хора и насърчаването
от медицински персонал в лицето на личния лекар е най-силният източник
в това отношение. Погледнато в друг план, наличието на един вече утвърден
социо-културен модел на поведение би се превърнал в катализатор за насърчаване на активен начин на живот и дейност или като спирачка, ако липсва
[2]. Самостоятелните занимания, при които липсва контактът и общуването
с други хора, биха отегчили в значителна степен занимаващите. Поради тази
причина включването в групови форми за двигателна активност на възрастните е най-подходящият организационен метод [9]. Групата се превръща в източник на подкрепа и стимул за преодоляването на трудности и страхове.
Друга сфера на влияние е околната среда с прилежащия ѝ инфраструктурен фонд. Наличието на природни и антропогенни ресурси играе предопределящо значение и се явява като важна предпоставка за упражняването на
физическа дейност. Природните дадености – климат, сезони, зелени площи,
тротоари, велосипедни алеи, детски площадки, фитнес зали, басейни, лесно
достъпни туристически местности и паркове могат да повлияят на начина на
живот на хората и на нивата им на двигателна активност. Безопасността, поддръжката и достъпът до тях оказват силен ефект върху възможностите за двигателна активност и степента на ефикасност.
Според гореизложените факти и доказателства считаме, че е необходимо в нормативните документи за социална и здравна политика да се акцентира
на запазването на функционалната автономност на индивида. Да се разработят функционални модели за физическа активност на старите хора на базата
на посочените детерминанти.
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ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ
И УЧЕНИЦИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО ИМ
КЪМ СПОРТА И УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
Чавдар Н. Стойчев
SURVEY AND ATTITUDE TO SPORT
AND TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION
AND SPORT OF PARENTS AND STUDENTS
Chavdar N. Stoychev
ABSTRACT: This report analyzes surveys of secondary school students and their parents.
Our goal was to determine whether there is a correlation between the sports interests of parents and their children.
KEYWORDS: the educational process, sport, physical education and sport, sports interests.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Едва ли е необходимо да се доказва, че равнището на която и да е дейност
е съществено предопределено от наличието на интерес към нея. Интересите
на личността са твърде съществен компонент в нейната структура, което значимо влияе върху цялостното функциониране на системата на личността, защото всичко това, за което човек се бори, е свързано с неговите интереси.
3адълбоченото изучаване на причините за недоразвитост на спортните
интереси на българските ученици и ниската степен на двигателна активност
налага разкриване на зависимостите между тях, а тяхното отчитане в практиката е необходимо условие за по-успешното и пълноценното им интегриране
в сферата на индивидуалните предпочитания и интереси на подрастващите.
Въпреки различията в отделните теории, психолозите са единодушни
по отношение на съществената роля на родителите при възпитанието и оформянето на интересите и мирогледа на техните деца. Особено важна според
тях е ролята им в така наречените „първи седем години“, когато контактите на
детето с обкръжаващия го свят се осъществяват под контрола и с помощта на
неговите родители. Родителите оказват не само пряко, но и косвено влияние
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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 проявяват интерес към него.
Това са част от причините, поради които при провеждането на тригодишно лонгитудинално изследване на тема „Ефективност на двигателното
обучение на учениците от V–VIII клас в зависимост от индивидуалните интереси и мотивация“ една от задачите, които си поставихме, бе да проучим
мнението и отношението на учениците и на техните родители към спорта и
към учебния предмет „физическо възпитание и спорт“.
За целта проведохме кратка анкета с родителите на ученици от прогимназиалния етап на основна образователна степен. Анкетата за родителите съдържаше девет въпроса с алтернативни отговори, като в единия от въпросите
предоставихме възможност на родителите да направят предложения и препоръки, които не са визирани в анкетния лист.
Успоредно с провеждането на анкетата с родителите проведохме и анкета с техните деца, като целта, която си поставихме, бе, чрез сравняване на
резултатите от идентичните въпроси, да разкрием съществува ли някаква зависимост между спортните интереси и отношението към предмета физическо
възпитание и спорт на родителите и тези на учениците.
От попълнилите анкетата 131 родители, 96 (73%) са жени, а 35 (27%) –
мъже. Учениците са съответно 68 момчета (52%) и 63 (48%) момичета.
С въпроса „Какво е отношението на родителите Ви към спорта?“ (фиг.
1) проверихме нивото на общуване между анкетираните ученици и техните
родители по отношение на спорта. За целта в проведената анкета с родителите зададохме въпросите, отразени на фиг. 2 и фиг. 3 и сравнихме получените
резултати.

Отрицателно
8%

Спортуват
сами 15%
Положително
39%

Нямат
отношение
29%

Какво е отношението на родителите Ви към
спорта?
Фиг. 1

Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта ...
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Отрицателно
0%
Нямам

отношение
29%

Положително
71%

Какво е отношението Ви към спорта?
Фиг. 2
71% от родителите посочват, че имат положително отношение към спорта, (39% според учениците), 29% (38% според учениците) признават, че нямат
отношение към спорта и нито един родител (0%) не маркира отговор б) „отрицателно“ (8% според учениците). Едва 1% от тях (15% според учениците) се
занимават със спорт в момента.

Занимавам се
в момента 1%

Не 43%
Да 56%

Занимавали ли сте се с някакъв вид спорт?
Фиг. 3
При анализа на получените отговори отчитаме значително разминаване
между отговорите на учениците и на техните родителите. Установената разлика ни води до заключението, че общуването на спортна тематика между тях е
крайно недостатъчно и при някои дори напълно липсва. Това неминуемо се
отразява негативно при формиране у подрастващите на отношението им и интереса към спорта.
При сравняване на отговорите от фиг. 2 с тези от фиг. 1, според които
8% от родителите имат отрицателно отношение към спорта, сме длъжни да
допуснем вероятността, че част от родителите не са отговорили честно и са
прикрили негативното си отношение към спорта, посочвайки отговор в) „нямам отношение“.
Въпреки високия процент (71%) родители с положително отношение
към спорта, процентът от тях, занимаващи се в момента със спорт, е едва 1%
(фиг. 3).
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Един родител е посочил, че в момента практикува „тае-бо“. 56% от останалите родители са се занимавали с различни спортове предимно на ученическа възраст. 43% от тях никога не са спортували. Ниският процент на занимаващите се с някакъв спорт родители безспорно влияе негативно при създаването на желание за спортуване у техните деца. В подкрепа на това твърдение се
явяват резултатите, получени от следващия въпрос:

Да, той
тренира 11%

Не 7%

Да 82%

Поощрявате ли сина (дъщеря) си да спортува?
Фиг. 4
Общият процент родители, поощряващи децата си да спортуват, е 93%,
но процентът спортуващи ученици е едва 14% (фиг. 5). 7% от родителите признават, че не поощряват своите деца да спортуват. Тези 7% родители са възможно обяснение за отговорите на 8% от учениците, според които техните родители имат отрицателно отношение към спорта.

Не, нямам
желание
24%

Не, поради
липса на
средства 10%

Да, тренирам
14%
Не, нямам
свободно
време 19%

Да, понякога
33%

В момента занимавате ли се с някакъв вид
спорт?
Фиг. 5

Един от начините за създаване на интерес към спорта е посещаването
на спортни състезания на живо. Ето защо следващият въпрос от анкетата с
родителите бе „Посещавате ли спортни състезания?“ (фиг. 6).

Проучване на мнението на родители и ученици за отношението им към спорта ...

Да,
самостоятелно
10%
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Да, заедно с
децата 19%

Не 71%

Посещавате ли спортни състезания?
Фиг. 6
Това, което ни направи впечатление при отговорите на този въпрос, са
еднаквите проценти (19%) на родителите, посочили, че посещават спортни
състезания заедно с техните деца и учениците, отговорили на идентичния въпрос в проведената с тях анкета: „да, редовно“.
71% от родителите не посещават спортни състезания, като част от тях
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващия ги спорт в гр.
Шумен. Останалите 10% родители споделят, че посещават спортни мероприятия самостоятелно.

Според Вас, часовете по физическо възпитание и
21%
спорт:

1%

78%

служат за разтоварване от останалите учебни предмети
натоварват допълнително учениците
спомагат за умственото и физическо развитие на учениците
Фиг. 7
Ето как отговориха родителите на въпроса: „Според вас часовете по физическо възпитание и спорт“ (фиг. 7): Според 78% от тях те спомагат за умственото и физическо развитие на учениците, 21% смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети, а 1 % считат, че натоварват допълнително
учениците.
Правят впечатление почти еднаквите проценти на идентичния въпрос
от проведената анкета с учениците: „Защо участвате в часовете по физическо
възпитание и спорт?“(фиг. 8) – 22%, посочили отговора „за да си почина от
другите часове“.
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Според нас процентът родители и ученици, смятащи, че часовете по
„физическо възпитание и спорт“ служат за разтоварване от останалите „поважни“ учебни предмети е тревожно висок.

Защото
приятелите
ми участват
3%

Не участвам
3%

За да си
почина от
другите
часове 22%

По
задължение
31%
За да подобря
здравето си
41%

Защо участвате в часовете по физическо
възпитание и спорт?
Фиг. 8

Интересни резултати получихме при обработването и сравняването на
отговорите на родителите и на учениците на въпроса „Подредете по степен
на важност (от 1 до 10) според вашите предпочитания учебните предмети: “

Фиг. 9. Класация на учебните предмети - родители
1

Математика
Чужди езици
Български език и литература
География
Биология (природознание)
Химия, Физика
Физическо възпитание и спорт
Труд и техника
Музика
Изобразително изкуство
0

1

2

2

3

3

4

4

5
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6

6

7

7

8
8

9
9

10
10

ме ста
Както можеше да се очаква, класацията на учебните предмети на родителите (фиг. 9) се разминава значително от тази на учениците. Критерият,
използван от родителите при номерирането на учебните предмети, очевидно
бе тяхната важност при бъдещата професионална реализация на децата им.
Докато учениците подредиха учебните предмети на принципа: „харесва ми –
не ми харесва.“ (фиг. 10).
Затова и последните места според класацията на родителите се заемат от
учебните предмети: „труд и техника“, „музика“ и „изобразително изкуство“, а
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на първите три се нареждат: „математика“, „чужди езици“ и „български език
и литература“. Предметът „физическо възпитание и спорт“ в класацията на
родителите заема седмото място, непосредствено след учебните предмети „география“, „биология“ и „химия и физика“, докато при тази на учениците той
се нарежда на второ място, непосредствено зад „БЕЛ“ и преди „математика“.
Фиг. 10. Класация на учебните предмети - ученици
1

Български език и литература
Физическо възпитание и спорт
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Музика
География
Биология (природознание)
Изобразително изкуство
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Анализът на данните от проведените анкети с учениците (V-VIII клас) от
VI ОУ „Еньо Марковски“ – гр. Шумен и техните родители ни дава основание
да твърдим, че състоянието на спортната активност сред учащите се намира в
силна зависимост от състоянието на техните спортни интереси. Последните
от своя страна в голяма степен се формират под влияние на техните родители.
Добре би било ако се провеждат периодични 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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ПРИКАЗНИЯТ СВЯТ В СБОРНИКА
С ПИЕСИ ЗА ПИАНО ЗА ДЕЦА „МУЗИКАЛНА
КУТИЙКА“ ОТ КРАСИМИР МИЛЕТКОВ
Ваня М. Джамбазова
THE WORLD OF FAIRY TALES IN THE CHILDREN
PIANO PLAYS COLLECTION „MUSICAL SMALL
BOX“ BY KRASIMIR MILETKOV
Vanya M. Djambazova
ABSTRACT: The examination of the fairy world, developed by the composer Krasimir
Miletkov, in the children piano collection „Musical small box“, is concentrated upon the second piano suite „Fairy World“ and one of the plays in the first suite „Recollection of childhood“ – „The fairy tale of the hen and the fox“. There are two main „fairy“ subject groups. The
first group is about piano plays which bound by fairy subject – „Snow White and the seven
Dwarfs“, „Puss in Boots“ etc. The second group is about plays, which present general figures in
fairy-tale characters, for example „The Wolf “, „The Witch“ etc.
The main aspects of the practical application of the plates in the contemporary educational
surrounding – such as the repertoire in the piano education; the musical material for the
purposes and school; the possibility of stage reading.
KEYWORDS: Music education pedagogy, Piano teaching, Bulgarian piano music for children
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/15.03.2013 г. от параграф
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Сборникът с пиеси за пиано за деца „Музикална кутийка“ (2001 г.) от
Красимир Милетков е съставен от три цикъла, създавани в различно време:
„Спомени от детството“, „Приказен свят“ и „Картини от една ваканция“ (1996,
1998, 2001 г.). „Художествени светове всеки за себе си“ – така определя циклите Милена Шушулова-Павлова в труда си „Български композиторски визии за слухово възпитание при усвояване на начални клавирни умения (пиеси, написани и издадени през 90-те години на ХХ век). „Трябва да се признае,
пише тя – великолепната фантазия и асоциативност на автора и умението му
да намира тонови еквиваленти на инвенцията си“ [31:126]. В хода на изследването се констатира, че от съвременните български композитори на клавирна
музика за деца „най-популярен е Красимир Милетков“ – издадените от него
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пиеси „са стигнали до преподавателите, харесват се и са предпочитани от децата“ [31:186]. Освен като репертоар в клавирното обучение, те присъстват в
програмното съдържание на образователно направление „Музика“ в детската
градина и училище.
Широката рецепция на творчеството за деца на К. Милетков в съвременния музикалнообразователен процес е основание за неговото детайлно
проучване. Специално внимание заслужават клавирните пиеси с програмни
заглавия, свързани с приказния свят. Изследователският интерес е провокиран от присъствието на едноименен цикъл „Приказен свят“ (на централното
второ място) в сборника „Музикална кутийка“, от подхода на автора към разкриване на приказната образност в пиесите и причината за популярността им
като клавирен репертоар.
За приказката, още един от великите ѝ разказвачи – Шарл Перо (16281703) изтъква, че „с богатия си изразителен език, много хумор и нравствено
послание играе ролята на възпитателно средство и дава простор на въображението“ [25:122]. В съвременността приказният свят преди всичко е „път към
опознаване на детето и проектиране на неговата индивидуалност“ [29:90]. При
общуването с него детето търси себе си между възприемането на художествената реалност и отзвука ѝ в детска действителна реалност В този процес, освен
ключовата триада родители-учители-деца, авторите на произведения за деца
определено имат не по-малко важна роля, тъй като подходът към създаването
на творбите предопределя богатството от образователни стратегии при общуване с изкуството в различните възрастови групи. Красимир Милетков е сред
композиторите, за които музиката за деца (песни, клавирни пиеси, музикални
игри, сценична музика) е „постоянен ангажимент“, а отношението към този
жанр се отличава „с необходимия професионализъм и сериозност към детската музика и детската аудитория [31:238].
Приказната тематика се вписва в характеристиката на детската българска клавирна музика в България – и в класическите, и в съвременните образци.
Съществуващата приемственост се отразява в творчеството на композиторите
от 70-те, 80-те и 90-те години и продължава и в първото десетилетие на ХХІ
век. Приказната тема присъства в клавирното творчество на автори от 70-те и
80-те години: Виктор Райчев, Крум Табаков, Филип Павлов, Петър Христосков,
Милко Коларов и други [10:115-134], а през 90-те години е представена от
Александър Текелиев, Николай Стойков, Красимир Милетков, Йордан Колев,
Атанас Косев, Стефан Илиев, Борислава Танева и др. [31:196-201].
Красимир Милетков е сред композиторите, които творят за децата от
90-те години на ХХ век. Според твърденията на самия композитор, както в
детските песни, така и в пиеските за пиано той продължава традициите на
Александър Текелиев и Милко Коларов [31:214-215]. Някои от подходите
му към изграждането на музикалните образи кореспондират с контрастните съпоставяния, динамичната и щрихова детайлизация в „Албум за пиано“
(2004 г.) и „Младежки албум“ на А. Текелиев (1977 г.), с колоритния им обра-
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зен свят от „приказно-фантастични видения, весели игри и маски, интимни
детски откровения и природни картини“ [10:117-118]. Приказната тема присъства и в творчеството на М. Коларов, а написаното от Константин Ганев в
предговора към клавирния му цикъл „Приказни пътечки“ може да се отнесе и
към двамата автори – те са сред малкото избраници, които пишат музика така,
че „докосват наистина сърцето, обогатяват представите ни и ни дават естетическа наслада“ [16:5].
Задачите на настоящото изследване са насочени към анализ на подходите на композитора към приказната тема при изграждане на музикалните
образи, открояване на основните тематични групи и извеждане на основните
аспекти на практическата приложимост на пиесите в съвременната образователна среда.
В клавирното творчество на Красимир Милетков, освен в „Приказен
свят“, приказната тема присъства още в първия цикъл в сборника „Музикална
кутийка“ – „Спомени от детството“, в който петата поред пиеса е озаглавена
„Приказка за кокошката и лисицата“. При анализ на образността в създадените след 90-те години на ХХ век пиеси М. Шушулова-Павлова констатира, че от
изследваните 252 детски пиеси 24 са с образно-асоциативни заглавия, обединени в тематичната група „природата – картини и приказни неща“ и 13 пиеси – в „любими персонажи от приказки, гатанки и скоропоговорки“ [32:145].
В тематичния списък („252 пиеси, заглавия на пиесите по тематика“) „приказните пиеси“ от К. Милетков попадат в четири различни групи: „Природни
картини, приказни неща“ – Вещицата. (Другите пиеси в тази група са
Джуджета, Бяла приказка, и Самодивско кладенче от С. Илиев и Приказна гора
от Й. Гошев); „Приказки, гатанки, скоропоговорки“: Приказка за Кокошката
и Лисицата, Снежанка и седемте джуджета, Котаракът с чизми. (Други пиеси в групата са: Приказка от Б. Танева, Стара приказка от С. Илиев, Малка
приказка и Смърфовете слушат край камината разказ за доброто старо
време от Н. Стойков; „Цирк“: Коломбина и Арлекин и Палячо. (Други пиеси –
Клоун; Акробат и Стъклено джудже (А. Текелиев), Клоуни, Въздушни акробати и Циркът дойде (Б.Танева), Марионетки (А. Косев), Арлекин (С. Илиев);
„Животни“: Вълкът. (Другите пиеси в тази група са: Слънчево зайче, Смешен
петльо и Пони (А. Текелиев), Разговор на зайчето и мечето (А. Атанасов),
Катеричка (С. Илиев) [31:196-201]. Присъствието на творбите на К. Милетков
в различни групи в цитирания списък е показателно за широтата на мисленето
на композитора в рамките на тематичния диапазон на детския приказен свят.
В първия цикъл от сборника „Музикална кутийка“ – „Спомени от детството“ подреждането на пиесите сякаш разкрива ежедневието на едно дете
(започващо с игра и приключения и завършващо с приказка и приспивна
песен). Не е случайно, че в структурирането на цикъла пиесата „Приказка
за Кокошката и Лисицата“ е поставена пета по ред, преди последната шеста
„Приспивна песен“ [23:8-9]. Това създава асоциация за „приказка за лека нощ“.
Структурата на пиесата – проста триделна (репризна) форма от контрастен
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тип, с кода – е обвързана с краткия сюжет и образите на главните герои (кокошката, лисицата). Експозицията (двоен период) изобразява кокошката.
Звукоизобразителните ефекти (кокошката кълве, кудкудяка), се постигат чрез
щриха стакато, форшлазите и акцентите. Средният (контрастен) дял (от 6
такт) обрисува хитрата лисица, която се промъква към кокошката (използват се джазови елементи при илюстриране на походката на лисицата). Третият
репризен дял изобразява гонитбата на кокошката от лисицата (посредством
вметките между тактовете от експозиционния период). Преди кодата (в 32 т.),
чрез звукоподражателен ефект се намесва и още един герой (кучето), който
изиграва решаваща роля за развръзката на сюжета. Кодата (от 33 т.) илюстрира бягството на уплашената кокошка, която се скрива под хамбара. Забавен и
остроумен е използвания от композитора похват – на фона на клъстер изпълнителят възпроизвежда кучешки лай. Без този „театрален ефект“ би се създавало впечатление, че лисицата хваща кокошката (в 32 такт), а кодата – какво се
случва с кокошката (ако не би успяла да се скрие под хамбара). Образността в
тази пиесата асоциира с персонажите от една от най-популярните български
приказки „Косе Босе“, а музикалното развитие – със стилизация на най-интересната част от сюжета – кучето прогонва лисицата, търсеща скрита в шумата
кокошка [23:19-23]. Интересен е подходът на композитора към образа на кучето – третия герой в пиесата. То е характеризирано само с един музикален
похват (акорд-клъстер), в съчетание с извънмузикален театрален ефект (възпроизвеждане на кучешки лай от изпълнителя). Появата му в пиесата асоциира с присъствието на кучето българските народни приказки: като верен страж,
който прогонва лисицата в „Косът и лисицата“, в „Овчарят и кучето“ (там то
прогонва вълците) и др. [8: 16-18; 26: 26-30].
На приказната тематика композиторът посвещава целия втория цикъл в сборника „Музикална кутийка“ – „Приказен свят“ (1998 г.), съдържащ
седем пиеси: 1.„Снежанка и седемте джуджета“; 2. „Коломбина и Арлекин“;
3. „Балерината и оловният войник“; 4. „Котаракът с чизми“ 5. „Вълкът“ 6.
„Вещицата“, 7. „Палячо“ [22:11-21].
В пиесата „Снежанка и седемте джуджета“ образността е свързана с главните герои в една от най-популярните детски приказки. Композиторът представя джуджетата и Снежанка в първите два дяла на формата (проста триделна, с реприза), като използва контрастни изразни средства. Скокообразните
мелодични движения в щрих стакато, синкопираният ритъм и акцентите в
първия дял се свързват с образа на джуджетата, а Снежанка – с мелодията в
легато във втория дял, с отнети посредством верижни синкопи акценти върху
относително силните времена в размера 4/4 и с пестеливите движения на придружаващите гласове (на места лежащи). В полза на постигането на контраст
между музикалните образи са изпълнителските указания giocoso за първия и
delikatamente за втория дял.
Освен за разграничаването на образите, в пиесата се наблюдават и интересни похвати на синтез. Обединяващ фактор се явява пентатоничната основа
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на цялата пиеса. Други такъв фактор е ритмичната формула, която присъства
и в двата дяла, придружена с един в първия и с четири лежащи гласа във втория дял. В първият дял тя се открива в 1 и 4 такт, под мелодията (така като
че ли Снежанка присъства още в първия момент от музикалното развитие).
Асоциациите със сюжета на приказката са свързани с момента, в който джуджетата откриват заспалата Снежанка и започват да се суетят около нея [9:4952]. Така се уравновесява присъствието на героите на приказката в пиесата,
което иначе натежава в полза на джуджетата – чрез репризата и непосредственото буквално повторение на първи и трети дял.
Заглавието на втората пиеса „Коломбина и Арлекин“ закодира тематичната основа, използвана от автора. Героите в пиесата са типажи от Комедия
дел арте (ит. Commedia del’arte) – комедия на импровизациите, възникнала
в средата на ХVІ в. в Италия. Арлекин е един от типичните комични персонажи, който в началото на ХVІІ в. навлиза и във френската комедия и комична опера. Ролята му е да развеселява зрителите с шеги или да задава алтернативни насоки на действието като контрастна фигура спрямо героя или
чрез директни реплики към публиката. Коломбина (ит. Colombina – гълъбче)
представя типа на дяволитата, кокетна камериерка, партньорка на Арлекино
[12:39, 191-1961 200].
Композиторът стилизира образите, пресъздава ги „по детски“, с лаконични, пестеливи, точни и въздействащи музикални характеристики.
Използваните похвати – кратката, ясна триделност (проста триделна форма с реприза от контрастен тип), тоналното съпоставяне (c moll – C dur – c
moll) между дяловете – изтъкват контраста между двата образа – Арлекин е
характеризиран като шеговит, закачлив, остроумен, а Коломбина е изящна,
грациозна. Изразните средства – промяната в темпото (първи дял – Tempo di
Valse, Piu mosso – втори дял); динамиката mf, p в първия, f – във втория дял;
щрихите (в първия – легато и стакато във втория дял), агогиката( ritenuto в
края на първия дял, акцентите във втория); регистъра (в първия – висок, а
във втория – с октава по-нисък). Мелодичната линия в първия дял е плавна,
грациозна, а във втория – остра, скокообразна и с характерни хроматични
ходове. Изяществото на танца на Коломбина се подчертава от форшлазите
(в 3 и 8 такт) и широките интервали в мелодията – движения на две последователни терци, последвани от кварта във низходяща посока (в 1 и 9-ти
такт) квинтови (3-4, 9-10, 11-12 такт) и октавови скокове (8 такт). Във втория
дял преобладават низходящите скокове на интервали септима, секста, умалена кварта, последвани от възходящо секундово движение (тактове 18-32).
Хармоничните и фактурните средства също подсилват контраста – „традиционни“ за валса в първия дял, съпоставени с преобладаващи секунди във
вертикала на втория дял.
Контрастът между двата образа автора подсказва и със специфичните изпълнителски указания grazioso con eleganza за Коломбина и grottesco за
Арлекин.
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При изграждането на образите в пиесата композиторът съпоставя, а не
противопоставя образите. Роля на обединяващ фактор играе жанровия белег – танцувалността, която свързва двата толкова различни персонажа.
Третата пиеса в цикъла „Балерината и оловният войник“ вписва името на Красимир Милетков сред композиторите, в чиито творчески обхвати попада уникалния приказен свят на Х. К. Андерсен. (Класически образец
е клавирният цикъл „Андерсенови приказки“ от С. Борткиевич). Проекция
на Андерсеновите герои в света на звуците се открива и в българската клавирна музика: „Оловни войници“ („Бабина приказка“) от Парашкев Хаджиев,
„Храбрият оловен войник“ („Детски кът“) от Дора Драганова, „Оле, затвори
очички“ от Емил Ханджиев, „Малката русалка“ и „В задния двор“ от Йордан
Колев и др. [11:6; 24:41-44; 17:38-40].
Оригиналният съвременен композиторски прочит на приказката от К.
Милетков се отличава със съпоставянето и синтеза на музикалните характеристики на Балерината и Оловният войник в рамките на кратка музикална
форма (проста триделна с реприза, от контрастен тип), реализирана с лаконичен музикален език. Контрастът в образността следва логиката на заглавието –
Балерината (първи дял – Allegretto, grazioso con eleganza), а Оловният войник
(втори дял – Presto, energico).
Танцувалността е в основата на жанровата характеристика на пиесата и
е обединяващ фактор, докато тоналното съпоставяне между дяловете – ре минор – ла мажор (ла минор) и смяната на регистър – по-висок (І дял) – по-нисък
(ІІ дял) е в полза на контраста в музикалната образност. Двутактовото въведение играе роля на preparation към грациозния и елегантен танц на балерината.
Чрез изразителността на мелодична линия в І дял, постигната посредством
обвързванията между ритмична група – мелодичен скок – щрих (квинтолите,
последвани от мелодичен скок са завоалирани с легато, а осминовото движение е в щрих стакато) се обрисува изящният, лек, ефирен образ на Балерината.
Синтетичната реприза (в ІІІ дял) обединява музикалните образи. В двата фактурни пласта се провежда паралелно тематичния материал от първите два
дяла. Това интересно композиторско решение е повод за аналогия със сюжета
на Андерсеновата приказка – на финала Балерината и Оловния войник са заедно сред пламъците в камината [1:125].
Четвъртата пиеса „Котаракът с чизми“ е посветена на конкретен приказен герой от едноименната приказка („разказана“ и от Шарл Перо и от Братя
Грим) [25:55-62; 9:274-280]. Присъства един музикален образ, логично пресъздаден в кратка форма – проста едноделна форма (с въведение), съставена от
две сложни полуизречения (така целият период е с четири прости полуизречения). Джазът е жанрова основа на пиесата – този избор обуславя съвременния
подход на композитора към музикалната образност. Тя е издържана в типичните за жанра по-сложен мелодичен и ритмичен рисунък и хармоничен език.
Триоли, синкопи, хроматични мелодични ходове скицират образа на остроумния, находчив и инициативен герой на приказката, а непрекъснатото ритмич-
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но движение (суинг) е оригинален подход за имитиране на котешката походка.
Не е случайно, че в този стил се срещат класически и съвременни джазови пиеси като „Котешки стъпки“ (М. Луис), „Котешката пътека“ (Ф. Бьорн), които
дават повод за аналогия с подхода на композитора към оригиналния музикален образ [18:22; 21:134-135]. В тази пиеса отново композиторът използва звукоподражателен театрален ефект – на финала на пиесата, след заключителния
акорд изпълнителя имитира мяукането на котарака [22:16].
Пиеса „Вълкът“, пета по ред в цикъла, пресъздава обобщен образ на един
от най-популярните приказни герои. Той е добре познат на децата може би
още от най-известната приказка за най-малките – „Вълкът и седемте козлета“
[9:99-101] и е един от често срещаните персонажи в българските народни приказки („Вълкът и овчарят“, „Вълкът и свраката, „Баба, агне и вълк“, „Вълкът си
остава вълк“, „Глупавият вълк“, „Болен здрав носи“ и др. [8:5-11, 57-59, 69-69;
23:74-76]. Интересен е подходът на композитора съм този образ. Музикалната
му характеристика се разгръща в проста едноделна форма, в която на втори
план се открива триделна репризност: въведение (1-4 т.) играе роля и на заключение, в синтез с тематичен материал от второто полуизречение на периода (15-20 т.). Възходящите секундови движения (шлайфери), последвани от
задържания върху акцентирана половина с точка и низходящите хроматични
движение (в триола и квинтола) в 1-4 такт във въведението и 15-17 такт на заключението на пиесата имат звукоподражателен ефект – имитира се виенето
на вълка. Използваните джазови стилни елементи (както в „Котарака в чизми“, но не толкова ярки), обуславят оригиналния музикален прочит на образа
от композитора и като цяло – съвременното звучене на творбата. Използвани
са и „традиционни“ средства за характеризирането на вълка като страшен, недодялан, тромав – нисък регистър, щрих нон легато, степенуване на динамиката от mf в началото към f и ff в края на пиесата.
Шестата по ред пиеса е „Вещицата“. Чрез нея композиторът обогатява
палитрата от образи, като внася в цикъла един емблематичен за жанра на фантастичната (вълшебната) приказка персонаж. Вещицата и нейният синоним
„Баба Яга“ (наред с феи, чудовища, вълшебници и пр.), са сред онези приказни
образи, свързани с „фантастично-чудесното“, което е най-характерния признак на вълшебната приказка [5:317]. В клавирната музика за деца този образ
присъства сред творбите за най-малките – например, „Вещицата“ от Ал. Роули
[20:120], но повече – като „Баба Яга“ в „Детски албум“ на П. И. Чайковски,
„Баба Яга“ из „Картини от една изложба“ от М. Мусоргски и др.
Подходът на композитора към музикалната характеристика на вещицата
(образ, свързан със загадъчното, страшното, злото в приказните сюжети) отново е насочен към специфично боравене с изразните средства. Използвани са
характерни мелодични ходове – повтарящите се низходящи секундови мелодични движения (те присъстват и в пиесата на Роули „Вещицата“) са проведени паралелно в най-ниския и най-високия пласт на фактурата. Непрекъснато
сменящото посоката си хроматично движение в баса в І и ІІІ дял на формата
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асоциира с шеметното препускане на вещищата. В простата триделна форма с
реприза на втори план се структурира рондообразност, породена от рамкирането на основните ѝ дялове с еднакво по тематично съдържание въведение и
заключение. Специфичните похвати, използвани от композитора – особеностите на музикалната форма, характерните мелодични ходове, мелодичните
украшения (форшлази), регистровите и динамични съпоставяния, непрекъснатата смяна на щрихите (легато-стакато), агогиката – отклонения от темпото
(rit.) и връщане на основното темпо (a tempo), нюансите при акцентирането
(акценти, sfz) – са насочени към търсене на адекватна звучност, пресъздаваща
необикновенност, странност, тайнственост. Непрекъснатостта на ритмичното
движение в осмини придава динамика на музикалната изразност и допълва
характеристиката на образа.
С последната, седма пиеса „ Палячо“ се затваря цикълът, посветен на
детския приказен свят. Композиторът избира „Палячо“, за да спусне завесата,
зад която стоят толкова различни, пъстри, интересни герои и действащи лица.
Образът на палячо (смешник, клоун) присъства в клавирната музика за деца и
за възрастни: „Палячо“ („Детски радости“ от Любомир Пипков)]; „Смешник“
(№4.) в „Младежки албум“ и „Клоун“ (№8) в „Албум за пиано“ от Александър
Текелиев; [7:20; 29:6-7; 31:63,191]; „Клоуни“ от Дмитрий Кабалевски и
„Палячо“ от Ал. Роули са сред най-популярните пиеси за малките пианисти
[13:17; 20:123-124]. А в клавирната литература за възрастни емблематичен образ на палячо (марионетка) създава Рахманинов в клавирния цикъл „Пиесифантазии“ “) [27:13-22] – №4. „Полишинел“ – (polichinelle – герой от „Комедия
дел арте“) [30:1075].
Музикалният образ на „Палячо“ от Милетков е „облечен“ в проста двуделна форма (с четиритактови дялове – квазипериоди), която след експозиционното изложение се провежда двукратно във все по-висок регистър. Последното
провеждане на втория дял на формата (b) изпълнява едновременно и функцията на кода. Така проявяващото се действие на вариационния принцип скицира
образа, като създава асоциации с непрекъснатото движение и променливост
на „Палячо“. За това допринася не само регистровата, а и непрекъснатата смяна
на ритмичния рисунък (движение в осмини, прекъсвано от паузи, задържания през такт – синкопи, акцентирани акорди върху слаби времена в такта).
Усилващ ефект за постигането на гротескната образност има и съпоставянето
на преобладаващото хроматично движение с мелодични скокове (най-често на
интервали кварта и квинта), внезапните обрати в динамиката (тя постепенно
нараства от mf, през f до ff, а след срив в sub.p, в рамките само на два такта, отново достига до ff), редуването на щрихите (легато и стакато, дори в рамките
на един такт). Същият ефект имат и хармоничните средства – характерните секунди във вертикала придават ъгловатост и острота на звученето.
От горното изложение се налага изводът, че в клавирния цикъл „Приказен
свят“ К. Милетков пресъздава три основни типа образи: 1. Конкретни образи
на герои от известни приказки на Шарл Перо, Х. К. Андерсен и Братя Грим –
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Снежанка и джуджетата, Котаракът с чизми, Балерината и Оловният
войник; 2. Стилизирани (обобщени) образи на приказни герои: Кокошката,
Лисицата, Кучето, Вълкът, Вещицата; 3. Сценични, театрални герои –
Коломбина, Арлекин, Палячо.
При анализа на интонационно-звуковото изложение на пиесите от
цикъла „Приказен свят“ М. Шушулова-Павлова извежда обща тенденция –
„всички дисонантни или хроматични (напрягащи) последования, секундови
и септимови строежи, остри и т. н. мотиви в края на пиесите се „разрешават“,
„успокояват““, а позицията на автора – „каквото и „страшно“ да се случва в
картината (приказката, образа), то накрая има добро решение“ – се оценява
като „важна за образно-психологическия свят на детето, което има хипервъзприятие на понятията и случките от живота, и което често бърка реалност и
приказен свят“ [31:120].
За обучението по пиано пиесите от приказния свят на К. Милетков (а
също и всички останали от сборника „Музикална кутийка“) се оценяват като
търсен, харесван, предпочитан, полезен за слуховия опит на детето репертоар от „чудесни малки лаконични пиеси“. Близкият допир на композитора с
детската песен, практиката му като музикален педагог обуславят опитността
му в детската музика. Композиторът успешно търси и намира „естественост,
фиксирана асоциативност“, доближава се максимално до детската душевност,
„без това да е елементарно, създавайки и полезни за слуховия опит на детето клавирни пиеси“ [31: 126]. Яркостта, атрактивността на образите и ясния
музикален език, кореспондиращ с детското светоусещане за „приказния свят“
обуславят приложението на пиесите не само като репертоар в обучението по
пиано, но и в обучението по музика в детската градина и училище.
В резултат на изследването се налага изводът, че практическата приложимост на клавирните пиеси от „приказния свят“ на К. Милетков в съвременните образователни стратегии очертава три основни аспекта: използването им като репертоар в клавирното обучение (на малките пианисти и на студентите – бъдещи учители); като музикален материал, включван с различни
цели и задачи в програмите на образователно направление Музика в детската
градина и училище; като музикална основа за сценично претворяване. В клавирните миниатюри от „приказния свят“ на Красимир Милетков се проявява
особено емпатийно явление – емоционално-личностно художествено общуване на композитора с аудиторията. Богатото им „битие“, възможностите за
приложимост в музикалнообразователния процес се обуславят от подхода на
автора към клавирната музика за деца като цяло и в частност – към приказната тематика, както и от общите закономерности и принципи на присъствие на
приказката в съвременните образователните стратегии.

Приказният свят в сборника с пиеси за пиано за деца „Музикална кутийка“ ...
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