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ЧУЖДЕНЦИ – ВИДНИ ХУДОЖНИЦИ
И ПРЕПОДАВАТЕЛИ У НАС В ГОДИНИТЕ
СЛЕД ОСВОБОЖДЕНИЕТО ПРЕЗ 1878 ГОДИНА
ОТ ТУРСКО РОБСТВО
проф. д-р Благомир Кирилов Папазов
ALIENS – PROMINENT ARTISTS AND TEACHERS IN
OUR AFTER LIBERATION IN 1878 FROM OTTOMAN
RULE
Prof. Blagomir Papazov, Ph. D.
ABSTRACT: After the liberation in Bulgaria establishes prominent figures of art education, take teaching in the State Painting and the schools in the country. With this case
they have a significant impact on the underlying progressive for its time change in the
education system and specifically in the field of artistic training.
KEYWORDS: education, art, schools, art education, artistic training.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Освобождението на България от турско робство донася коренен прелом в социалното, политическото и културното развитие. Особено значение в
този процес оказват създадените още от Възраждането просветни традиции.
От друга страна, в свободната държава се обръща засилено внимание върху
необходимостта от разкриване на училища и създаване на регламентирани
образователни закони. Въвежда се безплатно първоначално образование без
разлика на пол, вероизповедание и национална принадлежност. Освен начални училища се разкриват вечерни и неделни училища, уреждат се библиотеки, разкриват се нови читалища, обосновава се необходимостта от организирането на учителски курсове.
След Освобождението на България, на 29 VIII 1878 г., княз Дондуков
подписва „Привременен Устав на народните училища“, където рисуването се
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проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

предвижда да се изучава към учебния предмет Италик. Уставът е разработен
от Марин Дринов (1838 – 1906), който ръководи отдела на просвещението
и духовните дела. На следващата година дисциплината Италик се отделя от
чертането, а от тогава е задължителен и самостоятелен учебен предмет.
В първите годините след Освобождението у нас се установяват редица
видни интелектуалци от Западна и Средна Европа, предимно чехи, австрийци, немци, унгарци и французи, като по-голяма част от тях са дипломирани
архитекти, инженери, художници и музиканти. Сред тях изпъкват имената
на художниците Ото Хорейши, Иван Мърквичка, Вацлав Трунечек, Ярослав
Вешин, Борис Шатц и Естир Слепян, които застават зад идеята за откриване
на училище за специализирано художествено образование у нас.
В началото на 1896 г. се откриват първите частни художествени училища в България от скулптора Борис Шатц и от руската емигрантка, художничката Естир Слепян в столицата. Борис Шатц (1867 – 1932) е литовски скулптор, който след Освобождението в продължение на 10 години работи у нас.
Основава частно художествено училище, но с откриването през същата година
на Държавното рисувално училище (където преподава моделиране), дейността
му се прекратява. Естир Слепян (1869 – 1919), известна и като Ира Ян, в следосвобожденския период заедно с други художници – чужденци формира ново
отношение към изобразителната култура и поставя основите на съвременното
художествено образование у нас. Слепян за първи път въвежда в частното си
художествено училище рисуване на човешка фигура от натура (включително
голо тяло), фигурална композиция и анатомия, с което прокарва прогресивна
за времето си методика на обучение по изобразително изкуство.
Между чужденците – преподаватели по рисуване, в следосвобожденска България преобладават чехите, които освен в София преподават и в останалите по-големи градове на страната. Карел Милде (1852 – 1919) завършва Чешката политехника и Художествената академия в Прага. Преподава
рисуване в Свищов, Русе и Държавната учебна занаятчийница в Княжево.
Лудвик Лукаш (1859 – 1902) пристига в България по покана на негови приятели състуденти и се установява в Пловдив. Там в Областната реална гимназия
преподава химия, физика, биология и рисуване. Автор е на повече от десет
учебника по рисуване, химия, физика и геометрия. Особен интерес представляват неговите четири учебни помагала по рисуване, които издава през
1882 г. – „Образци по рисуване“, „Ръководство към Образци по рисуване“,
„Ръководство по рисуване в първоначалните класове“ и „Образци за рисуване в III и IV отделение“. С издадените от него ръководства Лукаш допринася
за утвърждаване на дисциплината в първите години след Освобождението.
Учебниците на Лукаш, както и отпечатаните в сп. „Училищен дневник“
статии, са първите методически ръководства по рисуване, издадени у нас.
Основните методи на обучение в ръководствата е „стигмографичното рисуване“ и „натурното рисуване“. Освен в Пловдив, Лукаш представя учебниците и в други градове в границите на тогавашната Източна Румелия.
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В откритото средно училище през 1883 г. в с. Княжево до София, известно като Държавна учебна занаятчийница, освен Л. Лукаш и К. Милде
преподава и Йосиф Вондрак (1861 – 1934). Вондрак завършва училище по
столарство в Лиеж (Австро-Унгария) и през 1889 г. е учител, а по-късно и директор на училището в Княжево. След закриването на училището през 1895 г.
е директор на Държавното практическо училище в Русе, където под негово
ръководство израстват отлични специалисти в областта на мебелното изкуство. Освен че изучава и прилага богатото наследство на българската дърворезба, Вондрак запознава учениците и с основните стилови направления
в тази област. За учениците организира учебни екскурзии не само у нас (В.
Търново, Трявна и др.), но и в чужбина. Във Виена и Букурещ посещава с
изявени ученици мебелни фабрики, художествени галерии, музеи и архитектурни забележителности. Основава „Мебелно столарство“, което е първото
у нас списание за мебелно изкуство и вътрешно обзавеждане.
Вацлав Трунечек (1864 – 1902) завършва Академията по изобразителни
изкуства в Прага и през 1887 г. пристига в България. Установява се в Разград,
където до 1891 г. преподава рисуване. В книгата си за Разградската гимназия
Ив. Иванов пише: „Той идва в града, когато разградци са още под впечатлението на църковната живопис, на зографите Папа Йоан Зограф, Петър
Стойчев, Петър Стефанович и др. …След идването на Трунечек много от
манастирските щампи и българските икони започват да отстъпват в домовете на разградци мястото на репродукциите и на цветните рисунки, създадени от неговите възпитаници: Николай Ганушев, Максим Цанков, Димитър
Хаджииванов и др.“ Още с пристигането си Трунечек обзавежда кабинет по
рисуване (един от първите у нас), доставя гипсови модели и други нагледни
пособия. Обучението по рисуване е два часа седмично, а занятията включват
отначало рисуване на спирали, орнаменти, стилизирани растителни мотиви
и др., след което – рисуване от натура. В методиката на неговото обучение
преобладава геометричният метод. Трунечек участва активно и в културния
живот на града. За читалището рисува голямата сценична завеса и организира конкурси по рисуване сред учениците. В изобразителното си творчество се
изявява основно в областите на портрета и рисунката. През периода между
1891 – 1894 г. е учител по рисуване в Солунската мъжка гимназия „Св. св.
Кирил и Методий“ и в София, след това се завръща отново в Разград, където
учителства до 1902 г.
Подчертана роля за развитието на изобразителното изкуство у нас оказва
чешкият художник Иван Мъквичка (1856 – 1938). Завършил Художествената
академия в Прага, Мърквичка идва у нас по покана на правителството на
Източна Румелия през 1881 г. и се установява в Пловдив. Там е учител по рисуване едновременно в мъжката и девическата гимназия. От 1889 г. се премества в София, където учителства в Първа мъжка гимназия, а с откриването
на Рисувалното училище през 1896 г. е негов директор. През 1918 г. е избран
за дописен член на БАН (член-кореспондент). Когато през 1921 г. училището
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се преименува в Художествена академия, Мърквичка е назначен за професор
по живопис. Прекарал повече от 40 години у нас, Мърквичка е не само именит художник, но и радетел за развитието на българското художественото
образование. Заедно с Константин Величков прокарват идеята за откриване
на Рисувално училище в Пловдив, но през 1885 г. Съединението на Източна
Румелия с Княжество България осуетява замисълът им. В юбилейната книга на Първа мъжка гимназия негови ученици споделят: „Г-н Мърквичка ни
учеше да рисуваме повече с показ, а съвсем малко с разказ“. Като директор на
Рисувалното училище в София заедно с Антон Митов изготвят учебният план
и учебните програми, а полученият златен медал на представените рисунки
от негови ученици от Всемирното изложение в Париж през 1900 г. е безспорен
атестат за педагогическото му майсторство. Като професор в Художествената
академия е учител на редица наши живописци, оставили трайна следа в българското изобразително изкуство. Освен че участва в международни конгреси и конференции на учителите по рисуване, Мърквичка развива и активна
обществена дейност. Със създаването на „Дружеството за поддържане на изкуството“ е негов заместник-председател, а от юли 1895 до 1899 г. заедно с
проф. Антон Митов са редактори на сп. „Изкуство“, което е първото наше периодично издание за изобразителни изкуства.През 1896 година, в резултат на
активните действия на художниците Антон Митов и Иван Мърквичка, както
и на усилията на тогавашния министър на народната просвета Константин
Величков, се открива Държавното рисувално училище с Царски Указ N 4 от
6 февруари 1896 г. с цел подготовката на „учители специалисти“ и „учители
– художници“.Първите преподаватели в Държавното рисувално училище са
„доайените“ на изобразителните изкуства у нас след Освобождението – Иван
Мърквичка (който е първият директор на училището), Антон Митов, Борис
Шатц, Ярослав Вешин, Жеко Спиридонов и Иван Ангелов. В следващите две
години се включват и Марин Василев (моделиране), Петко Клисуров (рисуване), Раймонд Улрих (декоративно рисуване), Антон Шоурек (перспектива),
Георги Калушки (цветознание) и др.
Друго известно име в историята на обучението по изобразително изкуство у нас е Ото Хорейши (1857 – 1937). Хорейши завършва Пражката академия и през 1882 г. постъпва на работа във Великотърновската мъжка гимназия „Св. Кирил“. От 1896 г. преподава рисуване в Казанлъшкото педагогическо училище, а през 1901 г. се установява в София, където преподава в Първа
мъжка гимназия. Едновременно с това е учител по краснопис и перспектива
в Рисувалното училище (по-късно преименувано в Художествена академия)
През 1895 г. издава във Велико Търново учебникът „Перспективно изображение на равнините и пространствените твари по модели за мъжките и девическите гимназии, за педагогическите и петокласните училища с 35 фигури
и 32 таблици“. Учебникът е не само първият издаден у нас от тази област на
теорията на изкуството, но той е и едно от първите методически издания,
специално одобрено от Министерството на народното просвещение. В него
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освен чрез рисуване от натура Хорейши препоръчва и методът „рисуване по
представление“ (рисуване по памет). Издава осем тетрадки по краснопис с
образци и редица нагледни материали (табла, схеми и образци). В организирания през 1905 г. от Министерството на просвещението курс за учители по
рисуване е негов ръководител. В срок от три месеца Хорейши запознава над
90 учители по рисуване от различни краища на страната със съвременните
за това време методи на обучение, като включва и практически изобразителни занятия. Освен като виден деец за художественото образование у нас,
Хорейши оставя богато художествено наследство. В статия, посветена на Ото
Хорейши, известният български художник живописец Никола Кожухаров го
нарича „първият от майсторите на натюрморта у нас“. Освен богатото си
художественото творчество, Ото Хорейши е автор и на няколко публикации,
посветени на обучението по рисуване, между които се открояват „Мисли по
избора и наредбата на учебния материал по рисуване“ (1904) и „Резултати
от преподаването по рисуване по новата метода“ (1906). В областта на изобразителното изкуство работи в сферите на фигуралната композиция, пейзажа, ловни сцени и други изобразителни жанрове. Автор е на идейни скици,
по които са изградени паметници в Севлиево и Дряновския манастир. През
1895 г. е избран за председател на читалище „Надежда“ във Велико Търново,
където проектира и рисува театралната завеса.
Един от видните представители в изобразителното изкуство у нас през
следосвобожденския период е Ярослав Вешин (1860 – 1915). Основателят на
баталната живопис у нас завършва през 1881 г. Пражката академия, а след
това специализира в Художествената академия в Мюнхен. През 1887 г. е поканен от Министерството на просвещението за учител в Софийската мъжка
гимназия. Същата година е командирован в Държавното рисувално училище където внася реформи, свързани с подобряване на условията на работа,
с методиката на преподаване и формите на обучение. През 1899 г. в разговор
с Иван Вазов и Константин Величков споделя идеята си за реорганизация на
Рисувалното училище в „Художествено-промишлено училище“. В резултат на
тази негова идея Министерството на просвещението му възлага да проучи
организацията и методите на преподаване в подобни училища в Австрия и
Германия, за да ги приложи у нас. След посещение на Художествените академии в тези страни Вешин иаработва подробен доклад, на основата на който
се извършва промяна на статута на Държавното рисувално училище. След
обособяването на училището като „художествено-промишлено“ Вешин напуска преподавателската си дейност. От 1904 г. е назначен за художник във
Военното министерство, където твори едни от най-известните батални творби в българското изобразително изкуство.
В част от училищата в страната рисуване се преподава и от чужденци
художници, но без завършено специализирано художествено образование.
Между тях са чехите Макс Верих (Девическа гимназия, Стара загора) – учил
само една година скулптура в Пражката художествена академия, Антон
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Шпулак (Русе) – учил педагогически курс по рисуване, Игнат Сплитек (Лом) –
самоук художник, завършил само IV клас и др.
До края на века у нас съществуват близо 200 класни училища и гимназии, в които почти 9/10-ти от преподавателите по рисуване са без необходимата художествена и педагогическа подготовка. Между преподавателите по
рисуване – професионалисти, са сравнително малка група български худиожници, завършили в европейските академии и в Академията в Русия, както
и представените художници чужденци, развиващи културна и просветно-образователна дейност в следосвобожденска България.
В обучението по рисуване в този период се използват предимно копирни методи на работа, а дисциплината в повечето училища се приравнява до
геометричното чертане. В училищата не са осигурени необходимите условия
и специални изобразителни материали за пълноценна изобразителна дейност. Обучението се води по остарели за това време методи и форми на работа. Въпреки наличните проблеми още след Съединението през 1885 г. в педагогическите издания у нас се прокарват идеи за промени в образователната
система. Публикуваните статии, реферати и сведения за резултатите от проведени международни конгреси и конференции по въпросите на художественото образование подтикват голяма част от българските и чуждестранните
преподаватели и просветни дейци да се противопоставят на закостенелите
методи и форми на обучение.В това начинание прогресивните идеи на практикуващите у нас художници и учители от Западна и Средна Европа оказват
значително влияние за извършените прогресивни за времето си промени в
системата на образованието и конкретно в сферата на художественото обучение и възпитание.
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ДЕЦА В РИСК – НЯКОИ АЛТЕРНАТИВНИ
ТЕХНОЛОГИИ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Божена Л. Такворян-Солакян
CHILDREN AT RISK-SOME ALTERNATIVE
TEHNOLOGIES OF INFORMAL EDUCATION
Bozhena L. Takvoryan-Solakyan
ABSTRACT: The theoretical look determined and highlights some guidelines for cooperation in educational practice, expressed on several levels. The overall objective is for
development and integration of at-risk children and young people.
KEYWORDS: non-formal education, free education, a new education, productive education
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

През последните две десетилетия се повиши интересът към прилаганите в миналото алтернативни технологии и преди всичко към валдорфската
педагогика на Рудолф Щайнер и педагогиката на свободния труд на Селестен
Френе.
Щайнер прилага на дело в своето училище разработеното от него философско учение – антропософията, според което развитието на способността за познание води човека до съвършенство. Знае се, че според това учение
детето е духовно същество, което наред с физическо тяло има и душа – божествено начало. Да освободи душата на детето, да му даде възможност да
осъществи своята мисия – това е основната задача на образованието.
Валдорфската педагогика е една от разновидностите на прилагането в
практиката на идеята за „свободното възпитание“ и на „хуманистичната педагогика“. Тя може да бъде характеризирана като система на самопознание и
саморазвитие на индивидуалността при партньорство с учителя, в двуединство със сетивния и свръхсетивния опит на духа, душата и тялото.
Неформалното образование е образователна парадигма, която се превръща у нас в част от образователния дебат в края на 60-те години на ХХв.
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Най-общо се дефинира като образователна дейност извън формалната система за образование. За разлика от формалното, неформалното образование
е доброволно, по-самостоятелно, осъществявано през целия живот и мотивирано от вътрешни интереси и непрекъснатото социално взаимодействие.
Според Александър Дойчинов и Дарина Бъчварова: „ Съществуващата
сега учебна програма е претоварена и методите на преподаване прекалено
дидактични. Силно се подценява значението на развиването на умствените
способности, социалното и личностното развитие на учениците, моралното
образование и практическите умения. За целта е необходимо училищната институция постепенно да изостави подхода, ориентиран към училището, и да
приеме подхода, ориентиран към детето“ [2007, c. 17].
В съответствие с тези тенденции в съвремието ни все по-остро се поставят въпросите за иновации в социалната сфера, за повишаване на качеството и ефективността на социалните дейности, за намиране на технологични решения при преодоляване на възникващите затруднения. Посоченото
налага в процеса на подготовка за тези социални дейности акцентът в работата да се поставя преди всичко върху конкретни въпроси за внедряване на нови технологични социално-възпитателни и образователни подходи,
които да доведат до търсеното социално развитие и адаптация при децата.
За неформалното образоване, може да се добави, че допълва фундамента,
придобит от формалното образование и подпомага детето да развие по-дълбоко своите способности и навици, както и да коригира, регулира и настрои
детската си психика. Към неговите особености се отнася и насочеността към
специфични проблеми, практическо обучение, базирано на реалните нужди
на участниците, разнообразна и гъвкава среда за провеждане на обученията.
Обикновено се разграничават два типа въздействия: целенасочени и
специално организирани (възпитание, обучение) и нецеленасочени (влиянието на средата като цяло)/. При децата в риск е процес на адаптация и корекция към образователната среда чрез общуване, нестандартни и развлекателни задачи и игри. През последните години неформалното образование заема
все по-голямо място в образователното пространство, помага на личността
да реализира себе си на ниво, различно от досегашното. Подобен път е труден
и продължителен, което осигурява възможности за развитие, съобразено с
индивидуалните нужди на детето.
Целеви ориентации
Възпитанието е призвано да формира цялостната личност:
• стремяща се към максималната реализация на своите възможности
(самореализация, самоактуализация);
• отворена за възприемане на новия опит;
• способна за осъзнат и отговорен избор в разнообразни учебни ситуации;
• развитие на самоопределението, на индивидуалната отговорност за
своите действия;
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Концептуални положения
Природосъобразност: развитието се извършва по предварително зададена, определена програма, върви преди обучението и го определя; спонтанност на свободното развитие на природните предразположения; „ изходна
точка е детето“, създаване на максимално благоприятни условия за разкриване на природните му способности.
Свободно възпитание и обучение: без принуда, без духовно и физическо
насилие. Свободата е средство за възпитание. При неформалното обучение
възпитанието и обучението се приспособяват към детето, а не то към тях. В
процеса на обучението детето само преминава, достига до всички етапи от
развитието си. Затова не трябва да се съкращава „детството“, преждевременно да се интелектуализира развитието. Обучението е неотделимо от възпитанието: всяко обучение е едновременно и възпитание на определени качества
на личността. Култ към творчеството, към творческата личност, развитие на
индивидуалността чрез средствата на изкуството. Съчетаване на европейската и източната култура: представата за личността като съвкупност от физическото и ефирното, астралното тяло.
Особености на съдържанието
Хармонично съчетание на интелектуални, естетически и практически
дейности – трудовият аспект на образованието. Широка допълнителна просвета (музеи, театри и др.) междупредметни връзки. Задължителни предмети
от изкуството: живопис, евритмия (изкуството на изразителните движения)
и изобразяване на форми (сложни плетеници, графики), музика (свирене на
флейта). Голяма роля се отрежда на трудовото възпитание.
Особености на методиката
Педагогика на отношенията, а не на изискванията. Метод на потапянето, „епохална“ методика. Обучение без учебници, без строги програми
(дидактически материали, допълнителна литература). Индивидуализация
(с отчитане на напредъка в развитието на личността). Учебната работа не
се разделя на класна и извънкласна. Ученикът се води към откриването на
личностната значимост на знанията, уменията и навиците и върху тази мотивационна основа той овладява съдържанието на предметите (областите).
Колективно познавателно творчество по време на урока. Обучение в самостоятелност, самоконтрол. Много игри (ученето трябва да носи радост).
Отричане от бележките (оценките).
Позиция на ученика
Ученикът е в центъра на педагогическата система. Има право на избор
на всичко: от формата на урока до неговия план. Има право да греши и да
избира. Право на свободно творческо търсене, отношения на отговорна зависимост с колектива.
Позиция на учителя
Дейността на учителя е приоритет, по-голям другар с определени принципи на работа: от децата към предмета, а не от предмета към децата. Той не
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предава знания, а осигурява възможност децата да живеят по време на урока; съвместен духовен живот на ученика и учителя. Наблюдава се очакване на
съзряването на силите, заложени от природата. Избягва се „не“ и „не трябва“.
Не се правят забележки (не се отделят слабите от силните). Не се допуска повтаряне на класа. Приема се, че детето е такова, каквото е (всички деца са талантливи). Организацията на обучението във валдорфското училище е много
динамична. Тя се основава на колегиалното сътрудничество между учителите
и много тесните взаимовръзки с родителите на учениците. Въвежда се проектното, цялостно обучение, при което предметите, които изискват по-голяма
концентрация и задълбочаване, се изучават на блокове сутрин по 2 часа в продължение на няколко седмици. След това започва изучаването на другия блок.
Онези предмети и дейности, които изискват непрекъснатост (като езиковото обучение) са включени във всекидневната програма. За дейности с
практически характер са предвидени следобедните часове. Селестен Френе
(1896 – 1966) е виден френски педагог и мислител, който в началото на ХХ
век се включва в движението за ново възпитание, като създава и до края на
живота си ръководи експериментално селско начално училище, където реализира своята алтернативна педагогика на свободния труд.
Модел за съвремието е приложеното всестранно възпитание.
Природосъобразният процес, който протича естествено, в съответствие с
развитието; вземат се под внимание възрастовите особености и разнообразието в способностите на децата. Би било важно да се знае, че при децата в
риск отношенията между децата и ценностните ориентации в тяхното съзнание са приоритет на учебно-възпитателния процес. Приема се общественополезният труд на всички етапи на обучението. Голямо внимание се отделя на
училищното самоуправление. Целенасочено се стимулират емоционалната и
интелектуалната активност на децата. Използват се нови материални средства за обучение и възпитание (печатница, ръкописни учебни пособия).
На този етап организацията на неформалното обучение позволява да
има решаване на проблеми, опити експериментиране, анализ, сравнение.
Няма домашни работи, но постоянно се задават въпроси – у дома, на улицата,
в училище. Няма уроци от звънец до звънец. Няма бележки, но се отбелязва личният напредък чрез взаимно оценяване от децата и педагозите. Няма
грешки, а има недоразумения, които, изяснени за всички, вероятно няма да
се допускат. Педагогът никога не възпитава, не развива, а участва в решаването на общите проблеми. Няма правила, но класът се ръководи от приетите
от самите деца норми за съвместен живот. Няма назидателна дисциплина,
самото усещане за собствената и колективната безопасност, за съвместния
живот. Няма класове в традиционния смисъл на думата, а има детско-възрастова съобщност.
Особености на методиката
Методът на проектите. Групата изготвя колективни проекти, които се
обсъждат, приемат, окачват се на стената (те могат да бъдат всякакви, дори
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и най-невероятни). Педагогът се намесва само тогава, когато проектите нарушават свободата на другите. В процеса на изпълнението на проекта всеки
ученик може да влезе в ролята си на учител по отношение на друг ученик.
Самоизявяването на личността на детето също е свързано с информацията: децата да пишат свободни текстове съчинения, сами да ги набират, да
изготвят клишета, да издават книжки и т.н.
С.Френе адресира своите практически препоръки към малкото селско
училище. Обаче неговите идеи, патосът на борбата с рутината и закостенялостта на традиционната система на обучение правят технологията на Френе
актуална за всички видове учебни заведения.
Понастоящем във Франция по методиката на Френе работят хиляди училища. В съвременни условия все по-широко приложение намира и
концепцията за продуктивното образование. То се превръща в едно от
основните направления в теорията и практиката на учебното дело. Вече е
създадена международна мрежа от продуктивни училища и т.нар. проекти
„Град-училище“ или „Град като училище“, обхващаща повече от 40 страни на
Европа и Америка. Продуктивното обучение се разглежда като образователен процес, насочен към придобиване на житейски умения и получаване на
определен продукт от дейността, осъществявана в реални жизнени ситуации.
Този процес осигурява на основата на самоопределението на участниците в
него индивидуалното развитие и израстването на личността в условията на
междуличностното общуване и взаимодействие.
Обучението се основава на продуктивната дейност на учащите се в реални ситуации. То започва с дейност, т.е. учението по своята същност е процес на постигане на определен продукт на базата на самата активност на учащите се, подпомагани от учителите. По този начин обучаваните се чувстват
като ценни за обществото личности, които се стремят да постигнат важни
резултати както за себе си, така и за другите. При изработването на продукта
тяхната активност има много по-широки параметри като например: да постигна, да подобря, да се изявя, да взаимодействам…
В центъра на философията в този смисъл е дейностният подход, който
изисква точно да се определи целта (резултатът) и да се изберат адекватни
средства за нейното постигане. Важен аспект на неформалното обучение е
личностният. Неговата непосредствена цел е изборът и съзнателният стремеж към онази дейност, която има личностна значимост за учащия се. Когато
той действа по план и програма, наложени му от учителя, без никаква лична заинтересованост, ефективността от такава дейност не е голяма. При това
възможно е учащият се в процеса на работата да променя своя избор, особено
когато се е убедил, че първоначалната му ориентация е неадекватна на възможностите му.
Особено перспективна за съвременните условия е технологията „
Обучение на целия клас“ на американския педагог Бети Лу Ливър(1995).
Според нея основна причина за съществуващата неуспеваемост сред учени-
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ците е конфликтът между стиловете на преподаване и стиловете на учене,
който не позволява да се реализират учебните възможности на отделните
ученици. Авторката подчертава, че различните стилове на учене имат твърде специфични характеристики. Съществени различия се наблюдават между ученици, имащи дедуктивен или индуктивен стил, аудиален или визуален
стил, импулсивен или рефлексивен стил, линеен или нелинеен стил, сензорно-възприятен или сензорно-разсъдъчен стил и пр. Тези стилове твърде
често се пресичат. Именно от умението на учителя да отчита съвкупността
от учебни стилове, характерни за всеки ученик, до голяма степен зависи успешността на образованието. Направеното теоретично изследване допълва
и разширява досегашните проучвания за ролята на училището и неформалните услуги в процеса на формиране на личности и практиките с деца в риск,
адаптивни към всички аспекти на живота. Откроените основи на изброените образователни концепции задават предизвикателства пред теоретичната
наука за създаването на модели и система, които да подпомагат максимално
иновационните практики на педагогическите специалисти, работещи с деца.
Теоретичният обзор диференцира и откроява някои аспекти за сътрудничество в практиката, които се изразяват на няколко равнища – индивидуално, процесуално-дейностно и съдържателно. Синхронизацията помежду им
предполага взаимна помощ за постигането на обща цел в полза на развитието
и интеграцията на децата в риск и младите хора в обществото.
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„СТУДЕНТСКИ ВИДЕО АРТ ФЕСТИВАЛ“ –
ШУМЕН 2014
Проф. Валери Христов Чакалов
„ STUDENT VIDEO ART FESTIVAL“ – SHUMEN 2014
Prof. Valeri Hristov Chakalov
ABSTRACT: Union of a group of students about the idea to create a workshop for contemporary art practice was the starting point of subsequent events. Following the attitudes of participants, we proposed options for training in the fields of photography, video art and new visual forms. Created an informal educational platform which received
funding through participation in internal university projects. In a lecture course entitled
„Video Art“ featuring artists working in this field, students improved their knowledge of
working with modern graphics editors for the realization of personal creative projects.
In the process of creative work inspired by the results the project, participants discussed
the idea of organizing a forum in which to present their video art projects. It was selected work topic „Public and private“. That is how was born the first „Student Video Art
Festival“- Shumen 2014.
KEYWORDS: Video Art, students Festival, informally, education, platform
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Обединението на група студенти около идеята да се създаде уъркшоп
за съвременни художествени практики бе отправната точка на последвалите
събития. Следвайки нагласите на участниците, ние предложихме варианти
за обучение в направленията фотография, видео арт и нови визуални форми. Създадохме неформална образователна платформа, която получи финансиране чрез участие във вътрешно университетските проекти. В лекционен
курс на тема „видео арт“ с участието на известни артисти, работещи в тази
област, студентите усъвършенстваха своите познания при работа със съвременни графични редактори за осъществяване на лични творчески проекти. В
процеса на творческата работата, вдъхновени от получените резултати, участниците в проекта дискутираха идеята за организирането на форум, на който
да бъдат представени техните видео арт проекти. Избрана бе и работна тема
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„Публично и лично“. Така се роди и първото издание на „Студентски видео
арт фестивал“ – Шумен 2014.
В нашето съвремие новите форми и изразни средства във визуалните
изкуства се развиват динамично. За да се отговори на високите очаквания и
критерии на младите хора, обучаващи се в университетите, периодично се обновяват и адаптират програмите в различните дисциплини. Създават се нови
образователни платформи за неформално образование, които допълват практическите и теоретичните познания на студентите. Чрез учебните програми, творческите експерименти и съвременните художествени практики те получават възможност да стимулират въображението и развиват таланта си.
Организирането на проекта „Студентски видео арт фестивал“ е част от
идеята за изграждане на подходяща образователна среда за създаване на видео творби, като се осигури платформа за диалог между студенти, художници
и преподаватели, работещи в сферата на дигиталните изкуства. Той изследва
възможностите за прилагане на съвременния художествен опит в теоретичната и практическата подготовка на студентите от специалност „Педагогика
на обучението по изобразителни изкуства“.
Програмата включва три основни модула: лекционен курс, творческа
работилница и прожекции на видео. В концептуално отношение видео арт
се заражда като алтернатива на комерсиалната визуална култура. Той е направление в медийните изкуства, което представя художествени концепции,
използва възможностите на дигиталните технологии за генериране и манипулация на видео изображения. За разлика от индустриалните медийни обекти
на телевизията, музикалните клипове, трейлъри, телевизионни реклами или
киното, видео артът не е просто търговски продукт, а по-скоро продукт на
отношението артист – технология, изграждащ художествени концепции чрез
видео, компютърни и телевизионни образи.
Теоретичната част на проекта запознава студентите с историята и разнообразните тенденции във визуалните изкуства – фотография, видео арт,
нет арт, мултимедийни пърформанси и инсталации, под формата на лекции
и семинари. Акценти от курса на този модул са публичните лекции „Танцът и
съвременната фотография“ от последния творчески проект „Out of Stage“ на
Деян Парушев (живеещ и работещ в Париж, Франция), „Кино и нови визуални форми“ на Георги Кръстев и „Организация и провеждане на интеркултурни проекти“ от Florance Faivre – директор на МEF /de la Maison de l’emploi et de
la formation du Pays Thur Dolle/ – Танн, Франция.
Проучване на поставената тема, подготовка и заснемане на видео материал, обсъждане на различни концепти, както представяне и анализ на резултатите са задачи на втория етап от проекта. В зала с компютри и интерактивна
дъска се провеждат творчески работилници и презентации. В нея студентите
представят своите видео идеи и имат възможност съвместно с менторите да
обработват и монтират заснетия материал. Провеждат се дискусии относно
творческите нагласи и въздействието на готовата продукция.

„Студентски видео арт фестивал“ – Шумен 2014
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„Генериране и манипулация на видео изображения“, „Монтаж и обработка на заснетия материал“ и „Постпродукция“ са теми от програмата на
практическия модул с участието на Георги Кръстев. Участието на утвърдени
артисти като Цветан Кръстев и Виктор Петков, работещи в областта на неконвенционалното и концептуално изкуство, допълват приоритетите и заложените идеи в проекта.
Третият модул е свързан с концепцията за презентативните аспекти на
проекта – популяризиране на студентското творчество в направлението видео арт чрез различни формати и локации на случването, оптимизиране на
варианти за представяне на видео творбите на монитор, видео стена или като
синтезна форма в обществена среда. Идеята на участниците във фестивала е
видео арт продукцията да се представи не само в галерии, но и в локации с
различни социални групи и среди, открити градски и улични пространства.
Очевидна е необходимостта от разширяване на адресата чрез децентрализирането на културните активности и събития. Така ще се достигне до по широк
кръг публика и ще се отключат дебати за мястото и значението на съвременните визуални изкуства.
Един от приоритетите в проекта е синтезът на нови технологии и дигитално съдържание. Той спомага за изграждане и развитие на визуална култура в търсене на личен артистичен изказ. Учебен видео и компютърен център
предоставя на преподавателите и на студентите съвременна информационна
среда за работа в областта на теорията и практиката на визуалните изкуства.
Използването на интерактивна дъска е средство за осигуряване на визуалността и информативността на работния материал, внася динамика в презентацията, повишава атрактивността и дава възможност на студентите активно
да участват в процеса. Тя е ефективно средство за създаване на видео материали, използвани и предпочитани при студентите от „дигиталното“ поколение
като презентации и интердисциплинарни форми на обучение.
Основно място в проекта „Студентски видео арт фестивал“ заема проблемът за необходимостта от стимулиране и развитие на креативността. Сътрудничеството и съвместната работа в екип стимулира разгръщането на
творческия потенциал у студентите. Изключително важно в случая е запознаването на студентите с реалната ситуация, в която един визуален артист трябва
да работи. Предоставянето на актуални условия за обучение чрез съвременни
технологии и доказани с творческите си постижения ментори са подходящ начин да се разкрият още по-пълно възможностите и потенциалът на студентите.
Работата им в неформална, алтернативна среда с участието на гост-лектори, художници и преподаватели са образователни цели на проекта. Едновременно с
това те ще получават знания, ще усъвършенстват практически умения и ще изграждат творчески нагласи. В това е смисълът на образователната платформа,
която е обърната към творческия процес и съвременното визуално изкуство.
В резултат от включването на новите технологии в образователния
процес у студентите се създават предпоставки за изграждане на комуника-
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ционни умения на ново ниво. Симбиозата студент – технологии – творческа
среда генерира различни хипотези относно образователните аспекти и експерименти в изкуството. Целите на тази програма са свързани с придобиване на
специализирани компетенции относно прилагането на различни дигитални
практики и образователни подходи към творчеството. Всички тези компоненти определят същността, значението и спецификата на образователната
платформа на проекта.
Изследвайки характеристиките на новото „дигитално“ поколение студенти и обучението му чрез включване на съвременни технологии в образователния процес, можем да предизвикаме активното му участие в учебния
процес. С интегрирането на нови технологии и дигитално съдържание в
учебния процес, които това поколение използва, можем да повишим мотивацията му за многообразна арт продукция.
Образованието е персонален процес в необятното, това е място, където
човек може да експериментира, да създава нови методи и технологии на преподаване. Силен образователен акцент е, че университетите се превръщат в
творчески лаборатории, в които се изучава, експериментира и създава изкуство. Всяка съвременна университетска институция изгражда локални културни центрове – художествени галерии, арт зони и фестивали в подкрепа на
студентското творчество. Приложението на методи на образование от подобни проекти е ценно средство за придобиване на нови знания и компетенции
от участниците.
Висшето образование е поставено пред предизвикателството да осигури адекватно обучение на студентите. Образованието изисква постоянство
и устойчиво развитие на творческото мислене и иновациите. Важен въпрос
пред нас е адаптивността и това как да се отговори бързо на промените,
свързани със съвремието. За да се стимулира креативното мислене и за да
бъде защитено изкуството като ценност, художникът – преподавател, търси
баланс между теория, практика и творческа среда чрез динамика в самите
образователни модели. Като се има предвид темпото на развитие на технологии и концепции в образованието, ние, университетските преподаватели,
сме мотивирани да бъдем част от промяната на образователните парадигми.
Трябва да имаме свободата да избираме добре работещи практики, методи и
технологии в образователния процес.
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МЯСТОТО НА КЛАВИРНОТО ОБУЧЕНИЕ
В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА
НА БЪДЕЩИЯ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
Ваня М. Джамбазова
PLACE OF PIANO TRAINING IN THE PROFESSIONAL
TRAINING OF FUTURE MUSIC TEACHER
Vanya M. Djambazova
ABSTRACT: In the professional acvity of the teacher of music the piano is a basic musical instrument, by which the educator conduct music lesson in the school and realises
the extracurricular, consert and accompanist activity. It is necessary in the preparation
of the classes, for the selection of the teaching repertoire, for the realization of all musical
activities, to expanding of his own professional skills and enriching of the knowledge in
the field of the common music culture. In the terms of realisation of the musical classes
in the kindergarten and the school, when most of the musical material used in the educational and the learning process is serving the children on phonograms, especially valuably is the live performance of the musical works by the music teacher. The perception
of high artistic works by directly instrumental performance increases student/s interest,
their activity and emotional reaction about the studied works.
KEYWORDS: piano, piano training, piano-performers competency, piano repertoire,
teacher of music
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“.

Ефективността на всяка система за професионална подготовка на специалиста се определя от неговата адекватност по отношение на целите, съдържанието и структурата на бъдещата му професионална дейност. В условията на осъществяване на музикалните занятия в детската градина и училище,
когато голяма част от музикалния материал, използван във възпитателния и
образователния процес, се поднася на децата на звукозаписи, се издига ценноста на живото изпълнение на музикалните произведения от учителя по
музика. Непосредственият контакт с учителя музикант и възприемането на
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високохудожествени произведения в негово инструментално изпълнение са
способни да повишат интереса на учениците, тяхната активност и емоционална реакция по отношение на изучаваните творби. „Детето може да се приобщава към музикалното изкуство само в интересна, емоционална и творческа атмосфера при възприемане на музикалното произведение, която да му
осигури условия да открива в себе си общочовешката способност за естетическо отношение към света и себе си“ [2:94].
Една от главните цели, заложени в обучението на студентите, бъдещи
учители по музика, е тяхната клавирноизпълнителска подготовка. В изследванията, свързани с проблемите на професионално-музикалнопедагогическата
подготовка на бъдещите учители по музика, все още остава недостатъчно разработена областта, свързана с работата върху определен клавирен репертоар и неговото място в решаването на клавирноизпълнителски проблеми при
изучаването на музикален инструмен – пиано, в специалността ПОМ. Процесът на формиране у студентите на професионална готовност за самостоятелно разучаване и усвояване на музикални произведения е сложен, динамичен,
продължителен и многокомпонентен. Инструменталната интерпретация на
различни клавирни произведения в часовете по музикален инструмент като
съставна част от цялостната музикално-педагогическа подготовка на бъдещия учител по музика се явява основа на готовността му за осъществяване на
многостранните възпитателни и образователни задачи в часовете по музика
в детската градина и училище. Въпросите, свързани с теоретичните и практически основи на клавирното обучение, изборът на репертоар и работата
върху него са винаги актуални по отношение на изграждането на една от найважните компетентности на учителя по музика – инструментално-изпълнителската.
В професионалната дейност на учителя по музика пианото е основен
музикален инструмент, с помощта на който педагогът провежда урока по музика в училище и осъществява извънкласната, концертната и акомпаняторската дейност. То е необходимо при подготовката на занятията, за подбора
на учебния репертоар, за реализиране на всички музикални дейности, за разширяване на собствените професионални умения и обогатяване на знанията
в областта на общата музикална култура.Това налага при осъществяване на
образователния процес и получаването на професионални знания, умения и
навици във ВУЗ за музикално-преподавателска дейност, студентите – бъдещи
учители, по музика да придобият не само всестранна професионално-музикалнопедагогическа подготовка, не и инструментално-клавирни изпълнителски умения, което ще провокира тяхната активност и стремеж за представяне
на изучавания музикален материал пред ученическата аудитория в клавирно
изпълнение. „Усвояването на принципите на съвременната клавирна педагогика подпомага обобщаването на някои впечатления и знания, които вече притежава бъдещият педагог, подтиква осмислянето на личния му изпълнителски
опит и насочва неговите музикално-теоретични и педагогически знания към
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една специална практическа работа… всъщност за да бъде истински ръководител на учениците си по пътя към изкуството, учителят трябва да вложи в
работата си с тях целия свой опит – жизнен, в областта на изкуството изобщо
и в областта на музиката, целия опит на своето духовно развитие“[1:5].
Пианото е „единствен и незаменим инструмент за обучение по музика
по простата причина, че на него действително може всичко да се изсвири и чуе“
[5:192]. Изучаването на музикалния инструмент – пиано е творчески процес, при
който се развиват многопосочно способностите на индивидуалния художествен
талант, и е фундамент на музикалното образование. Клавирно-изпълнителската подготовка е един от значимите компоненти в комплекса на професионалната подготовка на учителя по музика. Въпреки факта, че учителят по музика се
подготвя по програма твърде различна от специалиста, изучаващ изпълнителски профил, което води до съществени различия в нивото на развитие на техническите умения и по-малък сценичен опит при студента бъдещ педагог, при
правилното осъществяване на образователния процес и подбора на подходящи
произведения за изучаване от богатия клавирен репертоар може да се постигнат
много добри резултати и високо ниво на инструменталноизпълнителско майсторство от студентите, обучаващи се в музикално-педагогически профил.
Пътят за постигане на клавирноизпълнителско майсторство е продължителен и сложен, свързан със своя специфика, етапи и следване на стриктна
последователност в музикално-слуховото и инструментално развитие[3:8].
Основната цел при изучаването на музикалния инструмент от студентите бъдещи учители по музика е формирането на умения и навици, позволяващи
широкото му използване в бъдещата практическа професионална дейност.
Реализацията на тази цел се осъществява чрез:
* Формиране на навици за владеене на инструмента в обем, достатъчен за професионалната дейността на учителя по музика
* Изучаване на различни по стил, жанр и характер музикални произведения, в работата над които се осъществява общомузикалното и
инструментално-пианистичното развитие на студентите
* Развитие на музикалните и творческите способности
* Усвояване на методиката на изпълнителския анализ на клавирното
произведение
* Проявление на изпълнителския анализ в работата над конкретно
произведение
* Запознаване с общите закономерности на клавирното изпълнение във
връзка със системата от изпълнителски средства за интерпретация, като
се отчита композиторският замисъл и концепцията на произведението
* Адекватно използване на изпълнителските средства според жанра,
стила и характера на музикалната творба
* Възпитание на осмисленост и адекватност на емоционалното преживяване във връзка с идейно-смисловото съдържание на музикалното
произведение
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* Овладяване на умения за самостоятелна работа над музикалните
произведения
* Използване на инструмента във различните музикални дейности
* Придобиване на навици за свирене пред слушатели, което учителят
по музика реализира както в урочната, така и в извънурочната дейност.
В часовете по задължително пиано и специален предмет-пиано изучавани от студентите от специалност ПОМ се формират и усъвършенстват
уменията за свободно и овладяно свирене на инструмента, разкриване на художественото съдържание на изпълняваните творби и готовност за практическа изпълнителска дейност. Основни задачи, които се решават при клавирната подготовка на студентите, са:
– непрекъснато развитие на целия комплекс музикални и творчески
способности на студентите;
– овладяване на основните стилове, жанрове и национални особености в световната музикална култура в изпълнителски аспект;
– изучаване на репертоар, свързан с наложените жанрови и стилови
напра вления в световната музикална култура и учебните програми
по музика в детската градина и училище;
– изпълнителска интерпретация на музикални произведения по правилата на клавирното изпълнителско изкуство.
В процеса на своето клавирноинструментално обучение, което протича
през всичките години на образованието в специалността ПОМ, студентите
получават умения за:
– грамотно и точно прочитане на нотния текст;
– структурен, художествен и изпълнителски анализ на музикалната
творба;
– технически и стилистически точно, художествено-изразително изпълнение на инстру- менталните произведения;
– самостоятелна работа над музикалните творби;
– анализиране качеството на собствената интерпретация.
Занятията по музикален инструмент-пиано се водят индивидуално,
което позволява при тяхното провеждане да се изхожда от нивото на развитие на музикалните способности, предишния опит и индивидуалните качества на всеки обучаем. Те се осъществяват на базата на конкретен клавирен
репертоар.
Учебните програми по дисциплините Задължително пиано и Специален предмет-пиано дават възможност за деференциран подход в обучението
на студентите с включения в тях обширен клавирен материал. Умелият подбор на учебен репертоар от страна на педагога е важно средство в обучението
на пианиста. В тази връзка, за педагога по пиано е важно да породи интереса
и да активизира участието на студента в работата по осъществяването на изпълнителската реализация на изучавания клавирен материал и изграждането
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на клавирноизпълнителските умения. Индивидуалният репертоарен план за
всеки студент се изготвя във връзка със знанията му за клавирното изкуство,
музикалните му способности, психологическите особености на личността и
насоката на професионалните интереси. Широкото запознаване с музика от
различни епохи и стилове, съответствието на избраните за изработване произведения с поставените педагогически цели и задачи, интересът на студента
към творбите се отразяват положително на резултатите в общомузикалното
и практическо-инструменталното развитие на студентите. Формирането на
професионално-коректно отношение към авторовия текст, неговото щателно
прочитане, разбиране на смисъла на музикално-изразните средства и ролята
на всяко едно от тях при въплъщаването на авторовия замисъл са задължителни условия при изграждането на изпълнителските знания и умения. Запознаването с разнообразни клавирни произведения в голяма степен способства за разширяването на музикалния кръгозор и за развитие на творческия
потенциал на студентите, необходими за бъдещата им музикално-педагогическа дейност.
В процеса на заниманията по клавирноизпълнителска подготовка студентът трябва да овладее както определени двигателни, така и художествени
средства за изпълнение на музикалните творби – начини за звукоизвличане,
различни щрихи, агогика, темпа и др., които да употребява при изпълнителската реализация на клавирните произведения, след като е разбрал характера,
музикалното съдържание и особеностите на музикалния език на разучаваното произведение. Педагогът по пиано трябва да отчита целта и степента на
усвоеност на всеки един детайл, във всеки един етап от работния процес над
музикалните произведения до достигане на убедителна, художествено издържана цялостна интерпретация на музикалните творби.
Много важно за учителя по музика е умението художествено пълноценно и убедително да изпълнява обширен, постоянно обновяващ се репертоар, включващ целия спектър на стилови и жанрови направления, свързан
както с учебната програма, така и с придобиването на обширни и задълбочени знания за музикалното изкуство изобщо. Повишените изисквания към
качеството на владеене на инструмента и използването му в учебно-възпитателната работа в часовете по музика, необходимостта от знания, засягащи
всички аспекти на изучаваните произведения, и способността за тяхната
интерпретация поставят задачата пред студентите, изучаващи музикална педагогика, да бъдат запознати с общите закономерности на работата над клавирните произведения и осмислянето им от позицията на пълноценната им
изпълнителска реализация.
С обогатяване на репертоара с нови произведения при обучението по
музикален инструмент се обогатява музикалното мислене и навиците за изпълнение на различни типове клавирна литература. Затвърждават се и се
придобиват нови изпълнителски навици, свързани с владеенето на интонацията, темпо-ритмическата, ладово-хармоническата и артикулационната из-
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разност. Възприема се в дълбочина структурната и процесуално-динамичната страна на музикалната форма. Съществено се разширява възможността за
използването на динамическите и агогическите нюанси и педализацията. Във
фактурата на произведенията се появяват нови елементи на мелодическото,
акордово-интерваловото, ритмическо и т.н. изложения, които налагат овладяването на нови технически средства при изпълнителската реализация на
творбата. На по-високо ниво се развиват музикално-слуховите и клавирнодвигателните способности на студентите.
Оформянето на качествата на личността на изучаващия пиано е от голямо значение за неговия облик на изпълнител. Познаването на закономерностите на проявите и развитието на личността при определяне на заложбите, при развитие на способностите, при формиране на волята, навиците и
характера на обучаемите поставя на научна основа изграждането на индивидуалните им музикално-художествени, изпълнителски качества и постижения[4:6]. Курсът на обучение по музикален инструментпиано дава възможност за развитие на редица позитивни личностни качества – воля, търпение,
възможност за себеизява и себеоценка. Работата е насочена към: дълбоко
осмисляне на музикалния материал и неговото практическо усвояване, съобразно правилата на клавирното майсторство и придобиване на определени психофизиологични и емоционално-волеви качества, необходими за тази
дейност. С това студентите овладяват качества за музикалноизпълнителска
дейност и потребност за самостоятелно интерпретиране на музика, което
обезпечава тяхната професионална готовност за клавирноизпълнителска
дейност в часовете по музика.
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ИНТЕРАКТИВНИ ЛЕКЦИИ
В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Васил Ив. Василев
INTERACTIVE LECTURES
IN TECHNOLOGICAL EDUCATION
Vasil Iv. Vasilev
ABSTRACT: The main objective of technological training is to develop the personality of
the learner. The learner should be able to use the studied technologies as a means of formation and development of professional interests, competencies and implementation,
to meet their personal expectations. The purpose of this paper is to examine and analyze an interactive lecture method, occupying a central place in technological training.
Lecture as the main method of teaching can be carried out in different ways. The so far
known to us structure of the classic lecture is an oral systematic and consistent statement of material on a topic or issue. The interactive training requires to be applied in the
technological training the so-called „Interactive lectures“. In this paper are examined the
following interactive lectures: lecture provocation, binary lecture, lecture visualization,
conference lecture, lecture dialogue.
KEYWORDS: Technology education, interactive training, interactive lectures
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“.

Основната цел на технологичното обучението е развиването на личността на учащия се. Той трябва да може да използва изучаваните технологии като средство за формиране и развитие на професионалните си интереси,
компетенции и реализация, за удовлетворяване на личните си очаквания.
В педагогическата литература са описани три модела на обучение: пасивен, в който обучаемият играе ролята на „обект“ (само слуша и гледа);
активен – в него обучаемият е „субект“ (работи самостоятелно, изпълнява творчески задачи); интерактивен, в съответствие с който процесът на
обучението протича в условията на постоянно, активно взаимодействие на
всички обучаващи се и преподавателя като равноправни субекти на учебния процес.
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Съвременните изисквания на образователната система налагат промяна, усъвършенстване и оптимизация на учебния процес. Използването на
нови интерактивни методи в технологичното обучение е един от аспектите на
висшето образование. Обогатяването на арсенала от методически средства и
похвати, които позволяват да се разнообразят формите на работа, да се направят занятията интересни и запомнящи се е една от задачите, която стои
пред съвременната методика. Необходимо условие за качествено съвременно
образование е съчетаването на традиционното обучение с нови технологии.
Използването на интерактивни технологии позволява технологичното обучението да се индивидуализира.
Интерактивното обучение се провежда на основата на взаимодействието
между преподавателя и студентите и между самите студенти. Преподавателят в
този случай е в ролята на организатор на дейността, лидер на групата, този, който създава условия за инициативност на студентите. Това означава, че интерактивното обучение е такава организация на процеса на обучението, в която е невъзможно неучастието на студентите в диалогово, взаимодопълващо познание.
От теорията за интерактивните методи на обучение са познати различни разновидности, които могат да се използват при обучението на студентите.
Някои от тях са: брейн-сторминг; синектика; инвентика; чек-лист; интерактивни методи при работа в екип чрез управление в сътрудничество; обучение
в сътрудничество; учим се заедно; изследователска работа в групите; методи
за създаване на благоприятна атмосфера и организиране на комуникации, за
обмен на дейности, за активна мисловна дейност, за творческо мислене, за
рефлексивна дейност, интегративни методи; SWOT-анализ; пирамида; светкавица; записване на идеи (брейнрайтинг); лавина (снежна топка); завъртане
(кръг); панелна дискусия; светофар; аквариум; мозъчни карти (майнд-мапинг) както и лекцията, приложена в различни форми.
Целта на настоящата разработка е да се разгледа и анализира лекцията
като интерактивен метод, заемащ основно място в технологичното обучение.
Лекцията като основен метод на преподаване може да се провежда по
различни начини. Познатата ни до сега структура на класическата лекция е
устно систематично и последователно изложение на материал по дадена тема
или проблем.
Интерактивното обучение изисква в технологичното обучение да се
прилагат т.нар. „интерактивни лекции“, показани на фигура 1.
Същността на проблемната лекция се заключава в това, че преподавателят още в началото и по време на представянето на учебния материал създава проблемна ситуация. Студентите са активни участници в нея. При този
метод преподавателят използва определени методологични техники, провокирайки студентите към обобщения и правилно решение на създадения проблем. При този вид лекции активността на студентите се повишава, ако са
включени в диалог. Всеки студент показва своята позиция, задава въпроси,
намира отговори и ги предоставя на аудиторията. Когато аудиторията при-
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викне към този вид работа, усилията на преподавателя се възвръщат – започва съвместно творчество. При провеждането на този вид лекции студентите
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Такава лекция не само насърчава, но има и контролни функции, тъй
като позволява на преподавателя да оцени качеството на усвояване на материала, а за студентите – да се тестват и да демонстрират своите знания по
съответната дисциплина, способността да боравят със съдържанието.
Този вид лекция трябва да се проведе в края на темата, защото прави
преглед на материал, който вече е познат на студентите.
Характерно за бинарната лекция е, че двама преподаватели изнасят
лекция по една и съща тема, като си взаимодействат помежду си и с аудиторията. В диалог се извършва дефиниране и анализ на проблемни ситуации,
хипотези, опровергаване или доказателство за одобрение на възникналите
конфликти и намирането на решения.
Лекцията съдържа конфликта, който се появява в най-неочаквани форми и в структурата на материала, основавайки се на сблъсъка на противоположни гледни точки, комбинация от теория и практика.
Бинарната лекция създава емоционално положителна атмосфера, с висока степен на мотивация и включва възможността да се участва директно.
Този вид лекции предлагат преди всичко:
• избор на подходящи теми, чието съдържание има противоречия,
различни гледни точки, висока степен на сложност на съдържанието;
• избор на двама преподаватели, които са съвместими по отношение
на стила на мислене и начина на комуникация;
• разработване на сценарий на лекцията. Сценарият е необходим в
първите етапи на работа. След натрупване на достатъчен опит той
може да се замени с устно споразумение.
Такава лекция е малка мини игра. Тя е свързана до голяма степен с импровизация в поведението на преподавателите, чието изпълнение трябва да
бъде естествено и спокойно. Те трябва да имат добри комуникативни умения
и бърза реакция.
Предимствата на бинарната лекция са:
• наличието на два източника дава възможност за сравняване на различните гледни точки. Студентите могат да направят своя избор,
да се присъединят към една или друга от тях, за да изразят своето
мнение;
• създава проблемна ситуация;
• отличава се с по-висока степен на активност на възприятие, мислене
и участие на студентите;
• дава възможност за предаване на повече обем от данни, поддържа
високо ниво на внимание и интерес от страна на аудиторията;
• дава ясна представа за културата на дебат, методите за диалог, за съвместно търсене и вземане на решения;
• възможност за по-трайно запаметяване на знанията.
Прилагането на лекция визуализация дава възможност за реализиране на принципите за проблемност и достъпност. Тези лекции са съпроводени
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с различни рисунки, схеми, диаграми с помощта на мултимедия и компютър
или интерактивна дъска.
Основната цел е по-активно участие в процеса на мислене чрез визуализация. Визуалното мислене може значително да повиши ефективността
на представяне, възприемане, разбиране и усвояване на информация и превръщането му в знание.
Голяма част от информацията, предадена в лекция при традиционното
обучение, блокира възприемането и разбирането на материала. Използването
на визуални материали отстраняват тези трудности. Методът дава възможност да се увеличи количеството на информация, предадена чрез систематизиране и концентрация на най-важните елементи в нея. При абстрактното
преподаване по-трудно се усвояват новите знания. Визуалното дава примери
за абстрактни понятия със специфичен характер.
Визуализацията на лекционния материал активира аудиторията, поражда проблемни ситуации, решаването на които е свързано с анализ, синтез
и обобщение, които активират умствената дейност.
Лекцията визуализация е един вид симулация на професионални ситуации, при които е необходимо да се възприемат, интерпретират и оценяват
голям брой информация. Преподавателят, предлагащ този вид лекция, предварително подготвя визуални материали, съответстващи на съдържанието.
При подготовката на визуалните материали могат да са се включат и
студенти, като се поставят в позиция не само да възприемат, но и да „създават
информация“. По този начин преподавателят дава възможност на студентите да подготвят нагледни материали, като определя техния брой и начина за
представяне на информацията. Препоръчително е в лекцията да се използват
най-интересните визуални материали.
Представянето на всеки вид визуализация има за цел оптимално да се
даде конкретна информация за по голяма част значими аспекти за разбиране
и усвояване на дадена ситуация.
Използването на този вид лекция развива мисленето и уменията за визуално моделиране, което е начин да се развива не само интелигентността, но
и професионалните умения на студентите.
При лекцията пресконференция преподавателят изисква по обявена
тема да му бъдат зададени въпроси в писмен вид. В продължение на няколко
минути той систематизира въпросите по тяхното съдържание. Студентите
могат да задават провокационни въпроси. Такъв вид лекции носи характер
на „блиц – игра“, в която студентите са участници в пресконференцията, а
преподавателят изпълнява ролята на водещ.
Структурата на лекцията може да бъде два вида:
• въпрос, свързан с проблема;
• брифинг – на всички въпроси, зададени от студентите, се отговаря с
кратък отговор.
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Съдържанието на лекцията диалог се подава чрез серия от въпроси,
на които обучаемите трябва да отговорят по време на нейното провеждане.
Използва се методът на обратната връзка.
В съвременната система за професионално образование в условията на
пазарни отношения един от приоритетите за успешно решаване на задачите
за подготовка на квалифицирани кадри отделя място на принципа за отчитане интересите на обучаемите. В този смисъл пред преподавателите стои задачата за избор и внедряване на интерактивни методи, които са насочени към
активния творчески потенциал на учащите и тяхното желание за обучение. В
този аспект приносът на интерактивното обучение е за:
• развитие на интелектуалните способности, самостоятелното мислене и критичност на ума;
• бързо и точно усвояване на учебния материал;
• гъвкавост и разбиране същността на изучаваните явления;
• способност за откриване и решаване на проблеми;
• умение за генериране на идеи и самостоятелност в изследователска
дейност;
• ефективно приложение на усвоени професионални знания и умения
в реален производствен процес.
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ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА БЪЛГАРСКОТО
УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1878 – 1909 ГОДИНА
Виолета К. Атанасова
STIMULATION AND PUNISHMENT OF BULGARIAN
SCHOOL TEACHERS DURING THE PERIOD 1878 – 1909
Violeta K. Atanasova
ABSTRACT: The research presents stimulation and punishment of Bulgarian school
teachers during the period 1878-1909 reflected in normative documents.
KEYWORDS: school, stimulation, punishment, teachers
Изследването е финансирано по проект № РД-08-297/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“

Нормативните документи в областта на българското образование регламентират дейността на всички свързани с училището лица – учители, ученици, родители, както и органите на управление. Те отразяват изискванията
към тези лица и органи и методите на въздействие върху тях при изпълнение/
неизпълнение на задълженията им. Най-често желателното поведение се възнаграждава с различни видове поощрения, а нежелателното се санкционира
с различни видове наказания. Методите на въздействие върху учителите са
представени предимно в просветните закони, а някои – и в подзаконови нормативни документи – инструкции и правилници. Целта на настоящото изследване е да се установят тенденциите в развитието на нормативната уредба
по отношение на методите на въздействие върху учителите.
В първия просветен закон на Княжество България – Привременен устав за народните училища, разработен от Марин Дринов и утвърден през
1878 г. [14], този проблем не е на дневен ред. Само в чл. 24 е определено правото, и по-точно привилегията, на мъжете учители, прослужили 7 последователни години в народните училища, да се освобождават от военна служба.
Това може да се интерпретира като вид поощрение. В Инструкция за окръж-
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ните училищни инспектори [8], която е притурка към закона, поощренията и
наказанията на учителите също не са предмет на разглеждане. Но тя съдържа
правомощията и задълженията на инспекторите, на които учителите са подчинени. Според Инструкцията инспекторът уволнява „неисправимите и неблагонадеждните“ учители след предварително споразумение с училищното
настоятелство. Той определя „усърдните и примерни“ учители и им издейства
от настоятелството или Дирекцията на народното просвещение и духовните
дела еднократни материални награди. В този нормативен документ липсва
степенуване на наказанията – директно се посочва най-тежкото. Това се дължи на факта, че окръжният училищен инспектор се разглежда като последна
инстанция, до която се достига след изчерпване на методите на въздействие
върху нарушителите на правилата. Критериите, по които инспекторът определя нежелателно или образцово поведение, не са определени. Не е предвидено и право на учителите да възразяват пред определен орган за наложените
им наказания.
В Закона за материалното поддържане и учебното преустройство на
училищата, приет през 1880 г. [3], поощренията и наказанията на учителите
не са отразени. Същото се отнася и за Инструкцията за управлението на държавните учебни заведения в Княжество България [10] от 1881 г.
В Източна Румелия първият просветен закон е Законът за началното
учение, приет през 1880 г. [5]. В закона са представени основните задължения
на учителите и мерките за тяхното изпълнение. Най-важното задължение –
редовното присъствие в учебните занятия – е определено индиректно в чл. 50
и чл. 52 чрез предвидените наказания за нарушаване на процеса на обучение.
В чл. 50 се посочва, че ако учител без разрешение за отпуск напусне работното
си място, не получава възнаграждение за „изгубеното време“; а ако това време е повече от месец, се освобождава от служба. Напускането на училището
преди края на учебната година без уважителни причини се наказва с глоба в
размер, два пъти по-голям от заплатата, която би получил до края на учебната година. Такъв учител не се назначава на работа в друго училище до една
година – гласи чл. 52.
Основно задължение на учителите е да съдействат за спазване на задължителното обучение на децата в определената за това възраст. За тази цел
от тях се изисква да правят списъци на отсъстващите ученици и да отбелязват причините за отсъствията им. Главният учител се задължава ежемесечно
да предава тези списъци на училищното настоятелство, което взема необходимите мерки. Учители, които не изпълняват предписанията на закона, свързани със задължителното обучение, подлежат на наказание. То се определя
от околийския съдник по „оплакване“ от околийския инспектор – чл. 67, 70.
Наказанията за учители, които не изпълняват професионалните си задължения, са: 1.подсещане; 2.укор; 3.глоба в размер от 50 до 200 гроша; 4.лишаване от допълнителното възнаграждение; 5.връщане в по-долен разряд;
6.уволнение за определен период – „много или малко време“. Първото нака-
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зание се налага от училищното настоятелство, следващите – от околийския
инспектор, а последното – от окръжния съд по предложение на директора на
народното просвещение (министъра) – чл. 53. Те са степенувани – от морално осъждане на простъпката, през финансови санкции, до лишаване от учителски права за определен период. Различни са и органите, които ги налагат,
като се спазва йерархията – най-леките се определят от най-нисшия орган на
управление, а по-тежките – от по-висшите органи.
Поощрения за учителите не се предвиждат. Чл. 55 от закона предвижда мъжете учители „под условие да ся посветят на 12-годишна непрекъсната
учителска служба“ да се освобождават от военна служба. Тази привилетия е
аналогична на определената в Княжеството България, но давана там за пократкотраен непрекъснат стаж – 7 години.
В приетия през 1881 г. Вътрешен правилник на началните училища [2] е
записано, че учители, които не изпълняват задълженията си, подлежат на наказания, посочени по-горе – в чл. 53 от Закона за началното учение в Източна
Румелия. Във Вътрешния правилник на областните реални гимназии [1] от
1882 г. тези наказания не са отразени, с едно изключение. В чл. 72 на Правилника пише, че за отсъствие по неуважителни причини учителите подлежат на
дисциплинарно наказание.
И Законът за обществените и частните училища от 1885 г. [6] (действащ
отначало само на територията на Княжество България, а след Съединението
с Източна Румелия – и в нейните граници) определя като основно задължение на учителите редовното им присъствие в училище. Нарушителите на това
изисквание се санкционират. Според чл.81 учител, който отсъства от учебни
занятия без разрешен отпуск, не получава възнаграждение за срока на отсъствието; а ако това отсъствие е повече от една седмица, следва уволнение.
Учител, който е напуснал училище преди приключването на учебната година, включително провеждането на годишните изпити, се предава на съд за
нарушение на трудовия си договор (“контракт“). Изключение се допуска за
напусналите по болест или за изпълнение на граждански задължения – чл.83.
С глоби в размер от 10 до 50 лв в полза на училището се наказват учители, които не прилагат необходимите мерки за спазване на конституционното
изискване за задължително обучение. Тези глоби се определят от мировия
съдия по „оплакване“ от окръжния училищен инспектор, с разрешение на
окръжната постоянна комисия – чл. 60.
За неизпълнение на задълженията си учителите се санкционират със
следните дисциплинарни наказания: 1. подсещане от кмета в качеството му
на председател на училищното настоятелство; 2. укор от окръжния училищен
инспектор; 3. лишаване от право на работа (“изваждане от служба“) в същата
община; 4. лишаване от право да упражнява професията учител в окръжието. Наказание № 3 се налага след предварително дисциплинарно разследване
(„следствие“), отразено в специален акт от инспектора и настоятелството. В
този случай учителят има право да апелира пред Министерството на народ-
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ното просвещение. Наказание № 4 се определя от инспектора със съгласието
на окръжната постоянна комисия и одобрението на Министерството – чл.84.
Законодателят формулира тези допълнителни условия за налагане на тежки
наказания като мярка срещу еднолични субективни решения.
Законът дава право на местните органи на управление на образованието – училищно настоятелство, инспектор, окръжна постоянна комисия (със
съгласието на трите органа, без необходимост от одобрение на Министерството) да наложат уволнение на учител в следните случаи:
• за доказана небрежност или неспособност за изпълнение на служебните ангажименти;
• заради „явна безнравственост“ или престъпление, преследвано от
съдебните власти – чл. 85.
Степените на наказанията в този закон са по-малко на брой в сравнение
със Закона за началното учение в Източна Румелия, т.е. наказателната „стълба“ е с по-малко стъпала. Те не са диференцирани според образователната
степен, в която преподават учителите. Единствената разлика е финансовата
санкция, предвидена за начални учители, които не съдействат за изпълнение
на изискването за задължително обучение.
Законът за народното просвещение от 1891 г. [4] диференцира както задълженията на учителите, така и методите на въздействие върху тях, според
образователната степен, в която преподават,. Важно задължение на учителите
в основното (начално) училище и според този закон е да съдействат за осигуряване на присъствието в училище на децата в задължителната за обучение
възраст – чл. 9. За тази цел при неявяване в училище или повече от 7-дневно
неоправдано отсъствие на дете учителят е длъжен да съобщи на училищното настоятелство, което да вземе предвидените в закона мерки – чл. 40. При
неизпълнение на това задължение учителят се санкционира с глоба – чл. 41.
Според чл. 83 при нередовно изпълнение на задълженията си началните
учители получават напомняне от инспектора и съвети. А „за постоянна небрежност, за неизпълнение на училищните закони и правилници, за непокорство, за
буйства и пиянство учителите се уволняват временно или завинаги“ – гласи чл.
84. Завинаги се уволняват учители, „на които неспособността бъде доказана,
безнравствеността явна или които са били осъдени за криминални престъпления, наказуеми със затвор повече от 3 месеца“ – чл. 85. Наказанията по чл. 84
и 85 се налагат от Министерството на народното просвещение. В случай, че
неспособността на учителя да изпълнява задълженията си се дължи на независещи от него причини, той се уволнява, но получава право на пенсия – чл. 87.
За учителите в средните училища законът предвижда следните наказания – напомняне, писмено мъмрене, мъмрене чрез „Държавен вестник“,
спиране на повишението за една година, спиране на повишението за още една
година, временно уволнение, уволнение завинаги – чл. 166. Този закон значително увеличава скалата на наказанията на учителите в средните училища, в
сравнение с предходния. За началните учители тя остава същата.
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В закона са посочени и мерки за поощрение на началните учители. Отличилите се със способностите и усърдието си получават право на стипендия
за Висшето училище (Софийския университет) или чужбина за повишаване
на квалификацията си – чл. 89. Поощрения за учителите в средните училища
не са предвидени.
В Инструкцията за управлението и уредбата на основните училища от
1896 г. [9] поощренията и наказанията на учителите не са отразени.
В Правилника за управлението и уредбата на средните учебни заведения в Княжество България, издаден през 1901 г. [13], тези методи са посочени. В него е записано, че при неизпълнение на изискванията, заложени в
правилника, учителят получава следните наказания: при първо нарушение –
устно напомняне от директора, за второ – писмено, с подробно указание за
„нередностите му“, а за по-продължително неспазване на изискванията директорът съобщава в Министерството, като уведомява учителя, който има
право да изпрати писмени обяснения, придружаващи рапорта. При обида на
учител относно изпълнението на професионалните му задължения (нанесена
от колега), той има право на оплакване до директора, който или сам разрешава „въпроса“, или съобщава за това в Министерството. Учителите нямат
право да се обръщат непосредствено към Просветното министерство, а само
чрез директора. В случай, че два месеца след това не получат отговор, могат да
се отнесат директно към Министерството – &25, 26, 24.
Тези наказания не отменят предвидените в закона, а само ги конкретизират.
Същите наказания са записани и в параграф 40 на Правилника за гимназиите и педагогическите училища в Княжество България от 1904 г. [12].
Тъй като не всички норми, предвидени в правилниците, се спазват от
учителите, Министърът на народното просвещение се обръща понякога към
тях с конкретни заповеди. Някои са с твърде любопитно съдържание и отразяват основни дисциплинарни нарушения. Т.напр. в специална заповед от
23.10.1903 г. [7] министър Иван Шишманов пише:
„Господа, Научавам от сигурно място, че учители и учителки, най-вече
в градовете, ходят по домовете на учениците на гости, на именни и рождени дни и семейни празници, ядат и пият и дори се напиват там. Какъв авторитет ще имат пред децата тези учители? Кой ще ги цени и уважава? В село
Павликени, Търновски окръг, учители и учителки са играли хоро в дома на
местния кмет, който се е радвал на позора им и ги е разнесъл из селото и из
цяло Търново. Оттам, те пияни и на файтони, заминали за село Дъскот, на пет
километра от Павликени, влезли в двора на селянина Кахъров, където са правили срамни и неприлични работи. След това отишли в село Долна Липница,
където са гостували на кмета и са се донапили. Такова деяние излага не само
нас, но и България и българите. Има още учители и учителки, които нарочно
пишат високи бележки на богатите ученици, като в замяна на това получават
скъпи подаръци – кутии с бонбони, платове, дрехи, китеници и дори декари
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ниви. Срам и позор! Ето защо абсолютно ЗАБРАНЯВАМ да се ходи на гости
на ученици и да се вземат каквито и да е подаръци от тях. Който не изпълни
настоящата заповед и бъде заловен, ще бъде уволнен незабавно, а името му
ще се отпечата за назидание в бюлетина на Министерството на народното
просвещение“.
Тази заповед не променя видовете и степените наказания, регламентирани в нормативните документи от по-висока степен (закони и правилници).
Тя само внася допълнителни условия относно поведението на учителите, насочени към съхраняване на престижа на учителската професия, неспазването
на които се санкционират с най-тежкото наказание.
***
Прегледът на нормативната уредба на българското образование през
разглеждания период насочва към следните изводи относно поощренията и
наказанията на учителите:
• В следосвобожденското училище въздействието върху учителите се
реализира чрез различни видове и степени наказания и поощрения,
като се акцентира върху негативните въздействия.
• Поощренията са рядкост. В Княжество България се предвиждат материални награди като средство за поощрение на образцовите учители,
в Източна Румелия такива липсват. Поощренията са диференцирани
според пола и образователната степен, в която преподават учителите. В
първите години след Освобождението законите в Княжество България
и Източна Румелия дават привилегия на мъжете учители с определен
стаж да се освобождават от военна повинност, която отпада в следващите закони. Предвидени са поощрения за началните учители, насочени към повишаване на образованието и квалификацията им.
• Наблюдава се тенденция към увеличаване на видовете наказания и
степените в наказателната скала. Наказанията са не само различни
по вид, но съществува и вариативност по отношение на един вид наказание. Така стъпалата по наказателната „стълба“ се увеличават с
цел да се даде възможност на учителя своевременно да коригира поведението си и да се предотврати най-тежкото наказание.
• Наказанията са диференцирани според образователната степен, в
която преподават учителите, вида на нарушението и неговата поредност. Изборът на вида наказание се осъществява от различни органи в зависимост от тежестта на наказанието – най-леките се налагат
от директора и председателя на училищното настоятелство, а найтежкото (уволнение) – от Просветното министерство по предложение на местните органи на управление на образованието.
През периода 1878 – 1885 година се поставят основите на българското
образование в рамките на свободна България. Нормативната му уредба, особено в частта за трудовата дисциплина на учителите, продължава традициите
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от периода на Възраждането. Основен метод на въздействие остава наказанието, но то претърпява значителни промени относно своите разновидности.
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ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ЛИТЕРАТУРА ЗА НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Виолета Ив. Кюркчийска
ELECTRONIC APPLIANCE OF BULGARIAN LANGUAGE
AND LITERATURE FOR PRIMARY SCHOOL AGE
Violeta Iv. Kyurkchiyska
ABSTRACT: The primary teacher confronts the need of changing the goals of the bulgarian education, of the context to discovering that the modernization is not caprice or
situation contrivance, but need to the education dimension, they request didactically
inventions and change in the approved stereotypes. Using her information communications technologies in the hours of the bulgarian as well of literature makes production
of center stage-rich to urges. They motivate themselves by them and harass the children.
KEYWORDS: electronic appliance, educational software product, Bulgarian
Изследването е финансирано по проект № РД-08-288/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“.

Използването на информацинни и комуникационни технологии в обучението зависи от софтуерното обезпечаване на учебните програми в началното училище. Няма обаче еднозначно разбиране на понятието образователен софтуерен продукт. Картината на „терминологичния хаос“ изглежда така:
компютърни програми, електронни материали, дидактични технологии, учебен софтуер, мултимедийни игри, мултимедийни помагала, образователни пакети, образователни продукти, образователни игри. В контекста на настоящата
разработка понятието образователен софтуерен продукт визира софтуерни
решения в областта на образованието, които се характеризират с:
– активно взаимодействие с потребителя (интерактивност);
– образователно съдържание;
– развитие на знания и умения у потребителя.
Собственият опит на автора на изследването насочва към класификация на образователните софтуерни продукти, която не изключва най-често
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лизирана мултимедийна среда за разработка на софтуер – в нашия
случай това е средата Macromedia flash.
„Тъй като новият граматически материал е абстактен по своята същност, задължително се явява условието езиковата единица да се наблюдава в
близка до децата езикова ситуация (достъпен до децата текст, ученикова реч и
т.н.)“ (Николова, С., 2008:119). Опитът на автора насочва към извода, че найподходящият начин за овладяване на знания и за формиране на умения чрез
ИКТ в обучението по български език и литература е използването на единна
среда за работа, осигурена чрез специално разработени образователни софтуерни продукти. Създаването им е продължителен процес, в който всяка
подробност от учебното съдържание се прецизира, за да се включи в продукта. Той задължително се апробира и едва след това се лицензира. Пътят
за създаване на образователен софтуер по български език е труден и дълъг,
но предимството му е доказано – учениците използват едни и същи ресурси
при различни видове лингвистичен анализ; при възприемане, продуциране и
редактиране на текст, в резултат на което непринудено, играейки, овладяват
езикови и литературни знания и формират комуникативноречеви умения.
Такъв е резултатът от работата с авторските образователни продукти „Дядо
вади ряпа“, „Житената питка“ и „Хитър Петър“.
В практиката често се прибягва и към втората група образователни
софтуерни продукти – Електронни материали за преподаване и учене, създадени в програми на приложен софтуер. Те се разработват в една от програмите от Office пакета на Microsoft (Power Point, Word, Excel) или в Paint.
Достъпни са за всички учители, които проявяват интерес към интегриране на
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ИКТ в образователно-възпитаелния процес и притежават обща компютърна
грамотност. Предимство на тези продукти е, че за тях не са необходими специалисти по програмиране, като всеки учител, който има достъп до програми
от приложния софтуер на Microsoft Office, може да създава такива материали. Изборът на съответната програма зависи от целта и предназначението на
разработваните електронни материали (ако се презентира информация или
тя се визуализира, се използва Power Point, ако се осъществява обратна връзка (тестове) се използва Word, Power Point. При създаването им се използва и
Интернет като източник на информация.
Такова е електронното помагало по български език и литература
„Помогни ми да науча български език и литература“. В него са включени
задачи, които се отнасят към комуникативните и предкомуникативните упражнения по български език. Акцентът е поставен върху онези части на речта, които се изучават и в трите години на началното училище: съществително
име, прилагателно име и глагол. Помагалото е подходящо за използване в часовете за задължителна и задължителноизбираема подготовка по български
език и литература във ІІ, ІІІ и ІV клас. Предвидената информация в него може
да осигури целия час (40 минути), но може да се използва и само в отделни
структурни моменти на урока, защото е поднесена на слайдове, които са относително самостойни и могат да се използват като отделни единици според
целите на урока.
Софтуерният продукт е подходящ за работа и в компютърен кабинет,
и в класна стая. За да се използва в компютърния кабинет, е необходимо продуктът да се инсталира на всяко работно място. Ако има разминаване между
броя на работните места (когато те на достигат) и броя на учениците (когато
класовете са големи – до 30 ученици), може да възникне проблем, затова в
помагалото са предвидените и задачи за работа в тетрадката. Използването
на помагалото в класната стая се осъществява чрез мултимедийна система
или или чрез интерактивна дъскаЗа работа с помагалото по български език
и литература не са необходими особени умения от страна на учителя. Всеки
преподавател с базови компютърни умения (за работа с компютърна система,
за презентиране с Power Point) ще работи с него лесно. Основният потребител – децата, го приемат с удоволствие. Те се запознават с глобалните теми
от корицата на помагалото: Съществително име, Прилагателно име, Глагол.
Предложената информация и предвидените задачи са за ІІ, ІІІ и ІV клас, като
в съответствие със спираловидния принцип знанията за съответните части
на речта се надграждат.
До съответната част на речта се стига чрез посочване с мишката върху
подходящия условен знак. За малкия потребител това става чрез „включване“
на монитор като символ на съответната част на речта. Например ако трябва да работят с прилагателно име, те „включват“ монитора с изображение на
дъгата(вж. Фиг.2). Аналогично е стартирането на работата и за останалите
части на речта.

Електронно помагало по български език литература за начална училищна възраст
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Фигура
2
Фигура
2

„Включили” монитора, децата вече могат да избират различни задачи, тъй като за всяка
от тях има условен
знак.
„Включили“
монитора, децата вече могат да избират различни задачи,
Условните
са:Фигура
(вж.Фиг.3)
Запознанство (за предлагане на нова
тъй като зазнаци
всяка вотпомагалото
тях има условен
знак.2
информация),
Упражнение
(за
повторение,
допълване
и
затвърждаване),
Тест
(за за
проверка
„Включили” Условните
монитора, знаци
децатаввече
могат даса:избират
различни
задачи, тъй
всяка и
помагалото
(вж.Фиг.
3) Запознанство
(закато
предоценка),
Речник
(за
работа
с
правописен,
тълковен,
синонимен
речник),
Тетрадка
(за
изпълнение
от тях има условен
лаганезнак.
на нова информация), Упражнение (за повторение, допълване и затна Условните
задача от електронното
помагало
ученическата тетрадка),(заПроверка
(самостоятелна
знаци вТест
помагалото
са: в(вж.Фиг.3)
на нова
върждаване),
(за проверка
и оценка), Запознанство
Речник (за работа спредлагане
правописен,
проверка
на
направеното
до
момента)
и
Интернет
(търсене
на
информация
и
зареждане
на игри,
информация), тълковен,
Упражнение
(за повторение,
и затвърждаване),
Тест (за
проверка
и
синонимен
речник), допълване
Тетрадка (за
изпълнение на задача
от елеккоитоРечник
са бонус
за
отлично
представяне.
оценка),
(за
работа
с
правописен,
тълковен,
синонимен
речник),
Тетрадка
(за
изпълнение
тронното помагало в ученическата тетрадка), Проверка (самостоятелна прона задача отверка
електронното
помагало
в ученическата
тетрадка),
(самостоятелна
на направеното
до момента)
и Интернет
(търсенеПроверка
на информация
и
проверка на направеното
до
момента)
и
Интернет
(търсене
на
информация
и
зареждане
на игри,
зареждане на игри, които са бонус за отлично представяне.
които са бонус за отлично представяне.

Фигура 3
Запознанството с всяка част на речта се прави във всеки клас – ІІ, ІІІ и ІV. Тогава се
усвояват знания за съществително, прилагателно име и глагол, съобразени с учебните програми
за съответния клас. Например във ІІ клас, когато
за първи път се въвежда съществителното име
Фигура
Фигура 33
катоЗапознанството
част на речта, учениците
могат
да изпълнят
задачата:
Да клас
открият
с всяка част
на речта
се прави
във всеки
– ІІ, кои
ІІІ иот
ІV.предложените
Тогава се
думи
(момче,
динозавър,
красив,
Рила,
обич)
отговарят
на
въпроса
Какво
е
това?
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усвояват знания за съществително,
прилагателно
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съобразени
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учебните
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част на
речта
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прави във всеки
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– ІІ,разширява
ІІІпрограми
и
стигнат
до
съществителното
име
като
част
на
речта.
за
него
за съответния ІV.
клас.
Например
във ІІзнания
клас, когато
за първи път прилагателно
се въвежда съществителното
имечрез
Тогава
се усвояват
за
съществително,
именазоват
и глагол,чувствата,
задачите:
Да
„поставят”
предмети
на
празните
етажерки
в
рафта;
Да
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учениците
могат програми
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отговарят
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Какво
е
това?
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за първи
път
се въвежда
съществителното
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като част
на речта,
уче- те ще Да
бозайници,
птици,
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и
други
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изпълнят
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изброят
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Зайо.на задачата:
задачите:
Далюбимата
„поставят”
предмети
празните етажерки в рафта; Да назоват чувствата,
(момче,
динозавър,
красив,
Рила,
обич)
отговарят на въпроса Какво е това?
След всички
правят
които изпитват
според тези
тях задачи,
лицата,учениците
които виждат
(болка, радост, изненада); Да назоват
Така
ще стигнат до съществителното
име като част на речта. Представата
обобщение,
четериби
съществителните
имена от
назовават:
бозайници,
птици,
и други животни
горското училище, което е представено; Да
за
него
сеживотни.
разширява
Да „поставят“ предмети на празните
предмети,
чувства,
Фиг.задачите:
4). Интересен
изброят
любимата
храна
на Зайо.(вж.чрез
етажерки
в
рафта;
Да
назоват
чувствата,
които изпитват според тях лие начинът
за
въвеждане
на
съществителни
собствени
След всички тези задачи, учениците правят
имена.
Това
става
чрез
задачата:
Избери
име
на
обобщение, че съществителните имена назовават:
кучеточувства,
си. Децата
трябва(вж.
да Фиг.
избират
между Ваньо,
предмети,
животни.
4). Интересен
Мурджо
и
Ильо.
Аргументирайки
избора
си те
е начинът за въвеждане на съществителни собствени
установяват,
че
Ваньо
и
Ильо
са
имена
на
хора.
имена. Това става чрез задачата: Избери име наЧрез
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цата, които виждат (болка, радост, изненада); Да назоват бозайници, птици, риби и други животни от горското училище, което е представено; Да изброят любимата храна на Зайо.
След
всички
Фигура
3 тези задачи, учениците правят обобщение, че съществителните
имена
назовават:
предмети,
чувства,
животни.
всяка част на речта се прави във всеки
клас – ІІ,
ІІІ и ІV.
Тогава (вж.
се Фиг. 4). Интересен
е
начинът
за
въвеждане
на
съществителни
собствени
твително, прилагателно име и глагол, съобразени с учебните програми имена. Това става
чрезкогато
задачата:
Изберипът
имесена
кучетосъществителното
си. Децата трябваиме
да избират между Вамер във ІІ клас,
за първи
въвежда
Мурджо
и Ильо. Да
Аргументирайки
избора
си те установяват, че Ваньо и
ците могат даньо,
изпълнят
задачата:
открият кои от
предложените
красив, Рила,Ильо
обич)
на въпроса
Какво се
е това?
Така те щена идеята, че имена
саотговарят
имена на хора.
Чрез задачата
цели осмисляне
ото име катопритежават
част на речта.
Представата
за
него
се
разширява
чрездържавите, реките,
не само хората, но и животните, градовете,
предмети напланините
празнитеиетажерки
в рафта;
назоват чувствата,
т.н. и че тези
имена вДа
българския
език са съществителни собсттях лицата, вени
които
виждат (болка, радост, изненада); Да назоват
имена.
и други животни от горското училище, което е представено; Да
на Зайо.
задачи, учениците правят
телните имена назовават:
ни. (вж. Фиг. 4). Интересен
съществителни собствени
задачата: Избери име на
да избират между Ваньо,
ментирайки избора си те
льо са имена на хора. Чрез
яне на идеята, че имена
рата, но и
животните,
ите, планините и т.н. и че
я език са съществителни
4
ФигураФигура
4
Запознаването с прилагателно име във ІІ клас става чрез задачата: Оп3
иши дъгата! (тя е условен знак за прилагателно име в помагалото).
На потребителя се предлагат думи, от които той трябва да избере подходящите (шарена, пътува, небе, весела, извита). Ако посочи само тези, които отговарят на
въпроса: Каква?, чрез изображение на гръмотевицата ученикът се отвежда
към ново описание – този път на дъжда. От една страна, това е природно
явление, след което се появява дъгата, от друга страна, това е съществително
име от мъжки род и децата търсят думи, отговарящи на въпроса: Какъв? Въвеждането на въпроса: Какво? за откриване на прилагателното име в помагалото се осъществява със задачата: Опиши слънцето, което трябва да изгрее
след дъжда, за да се появи дъгата. Предложеното анимирано изображение на
слънце насочва децата към евентуален отговор (весело).
Направените описания на трите съществителни имена дъга, слънце и
дъжд дават основание за обобщението (вж Фиг. 5).

отговарящи
на въпроса:
Какъв? име
Въвеждането
на въпроса:
Какво? засе
откриване
прилагателното
условен знак
за прилагателно
в помагалото).
На потребителя
предлагатнадуми,
от които той
име
в помагалото
осъществява (шарена,
със задачата:
Опиши
слънцето,
което трябва
да изгрее
трябва
да избересеподходящите
пътува,
небе,
весела, извита).
Ако посочи
самослед
тези,
дъжда,
да се появи
дъгата. Предложеното
анимирано изображение
на слънце
насочва
които за
отговарят
на въпроса:
Каква?, чрез изображение
на гръмотевицата
ученикът
се децата
отвежда
към
евентуален
отговор
(весело).
към
ново описание
– този
път на дъжда. От една страна, това е природно явление, след което се
Направените
описания
на
трите
съществителни
дъга,
слънце
и дъжд
появява дъгата,
от другапомагало
страна,
е съществително
от мъжки
род
и децата
думи,
Електронно
потова
български
език литератураиме
заимена
начална
училищна
възраст
47търсятдават
основание
за
обобщението
(вж
Фиг.5).
отговарящи на въпроса: Какъв? Въвеждането на въпроса: Какво? за откриване на прилагателното
име в помагалото се осъществява със задачата: Опиши слънцето, което трябва да изгрее след
дъжда, за да се появи дъгата. Предложеното анимирано изображение на слънце насочва децата
към евентуален отговор (весело).
Направените описания на трите съществителни имена дъга, слънце и дъжд дават
основание за обобщението (вж Фиг.5).

Фигура
Фигура 55
Най-атрактивно е запознанството с глагола, защото той е най-подходящ за представяне
чрез анимация. Най-атрактивно
Подвижните образи
подпомагат сизграждането
на той
представата
за това, че
е запознанството
глагола, защото
е най-подхоглаголът назовава
действия
–
първата
задача,
пред
която
са
изправени
второкласниците:
Да
дящ за представяне чрез анимация. Подвижните образи подпомагат изгражназоват действията,
които
виждат
(свири,
скачат,
яде,
танцуват).
Подбраните
изображения
дането на представата за това, че глаголът назовава действия – първата заса съобразени
следващата
За кои
от
тях ще
прави? И за кои:
Фигура
5 зададеш
дача,със
пред
която сазадача:
изправени
второкласниците:
Да въпроса:
назоват Какво
действията,
Какво правят?
Най-атрактивно
е
запознанството
с
глагола,
защото
той
е
най-подходящ
които виждат (свири, скачат, яде, танцуват). Подбраните изображениязасапредставяне
в следващата
електронна
среда
се кои
осъществява
задачи,
съобразени
чрез Упражнението
анимация.
Подвижните
образи
подпомагат
изграждането
на представата
за както
това, сче
съобразени
със
задача:
За
от
тях щесъс
зададеш
въпроса:
Какво
уменията
за
работа
с
компютърна
система,
така
и
с
езиковата
култура
на
учениците.
Една
част
глаголът прави?
назовава
– правят?
първата задача, пред която са изправени второкласниците:отДа
И задействия
кои: Какво
задачите
се
реализират
чрез
клавиатурата
и мишката,
а друга
– с химикалаПодбраните
и тетрадката.
назоват действията,
които виждат
(свири,
скачат,
яде, танцуват).
Упражнението
в електронна
среда
се осъществява
със задачи, съобра-изображения
В
частта
Упражнение
на
помагалото
не
са
малко
и
задачите,
реализирани
под формата
са съобразени
със следващата
задача:
За кои
от тях ще зададеш
прави?
И за кои:
зени както
с уменията
за работа
с компютърна
система,въпроса:
така и сКакво
езиковата
наКакво
игра. Такива
правят?са:
култура на учениците.
Еднатрябва
част от„да
задачите се реализират
чрез клавиатурата
- Упражнението
„Градинар”
– Учениците
само зеленчуците
мъжки род,
да с
в електронна
среда сеполеят”
осъществява
със задачи, от
съобразени
както
и мишката,
аженски
друга – род.;
с химикала
и тетрадката.
„окопаят”
(вж . Фиг.6
умениятаовошките
за работаот
с компютърна
система,
така) и с езиковата култура на учениците. Една част от
В частта Упражнение на помагалото не са малко и задачите, реализиразадачите се реализират чрез клавиатурата и мишката, а друга – с химикала и тетрадката.
ни
под
на игра.
са: не са малко и задачите, реализирани под формата
В часттаформата
Упражнение
наТакива
помагалото
„Градинар“ – Учениците трябва „да полеят“ само зеленчуците от мъжна игра. Такива–са:
ки
род,
да
„окопаят“
овошките
от женски
род.; (вж.само
Фиг.6)
- „Градинар”
– Учениците
трябва
„да полеят”
зеленчуците от мъжки род, да
„окопаят” овошките от женски род.; (вж . Фиг.6 )

Фигура 6
-„Парти” – Пред децата се поставя задача да подготвят парти за рожден ден, при
условие че разполагат с 40 лева за предметите от женски род, 25 лева за предметите от мъжки
род и 15 лева за тези от среден род (на монитора са представени изображения на предмети –
букет, торта, покана, подарък, балони и др.).
- „Екскурзовод” – Учениците изготвят
маршрут
Фигура
6
Фигура
6за своите учители. Те предлагат два
варианта -„Парти”
за екскурзия:
в страната
Чрез първия
се целипарти
усвояване
правописа
– Пред
децатаисев чужбина.
поставя задача
да подготвят
за рожден
ден, на
при
градове
(задачата
да напишат
маршрута),
чрез от
втория
– на
държави.
нужните
условие
че разполагат
с 40
лева
за предметите
женски
род,
25 леваОсвен
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сеапоставя
задача
да
подготвят
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зарод
правопис
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учениците
трябва да
имат
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запредмети
работа с –
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и др.). в страната и в чужбина. Чрез първия се цели усвояване правописа на
4
градове (задачата е да напишат маршрута), а чрез втория – на държави. Освен нужните познания
за правопис на съществителни собствени имена, учениците трябва да имат умения за работа с
географска карта. Ако при задачата за екскурзията маршрутът е представен визуално на карта, то
при задачата: Запиши маршрута, който учениците от ІV „а” клас трябва да представят на
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– „Екскурзовод“ – Учениците изготвят маршрут за своите учители. Те
предлагат два варианта за екскурзия: в страната и в чужбина. Чрез първия
се цели усвояване правописа на градове (задачата е да напишат маршрута),
а чрез втория – на държави. Освен нужните познания за правопис на съществителни собствени имена, учениците трябва да имат умения за работа с
географска карта. Ако при задачата за екскурзията маршрутът е представен
визуално на карта, то при задачата: Запиши маршрута, който учениците от
ІV „а“ клас трябва да представят на директорката за одобрение са дадени спирките: тръгване – училището; І спирка – първата българска столица;
ІІ спирка – градът, който Симеон прави столица; ІІІ спирка – скалният релеф „Мадарски конник“; последна спирка – училището. Учениците трябва да
знаят тези селища. На помощ им идват знанията по Човекът и обществото.
Предвиденото писане на имена на села, градове, училище цели затвърждаване на знанията за правопис на съществителните собствени имена.
– „Репортер“ – учениците са в ролята на репортери. Темата на интервюто, което ще правят, е: „Здравословно хранене“. Използвайки минало време на
глагола, децата осъзнават в какво са сгрешили при храненето си, а чрез формите в сегашно време – анализират настоящото си поведение. Набелязвайки
мерки, които трябва да предприемат за здравословното си хранене, децата
използват глаголи в бъдеще време. Нещо повече – мотивирани да посочат
повече примери, те набелязват и повече дейности за здравословно хранене.
Силно изразеният възпитателен характер на играта не измества езиковата насоченост, защото децата съставят текстове по дадена тема и с точно определена езикова задача – подходяща употреба на времето на глаголите.
– Пазаруване (в магазина „По-, по-, най-“). На първия етаж купуват
плодове и зеленчуци, като степенуват прилагателното „вкусен“, а на втория
етаж – използват прилагателното име „подходяща“. Предизвикателство за
учениците е задачата за сравняване на банкнотите. Те достигат до извода, че
се сравнява тяхната стойност, а не големината.
Тест е тази част от помагалото, в която се предлагат тестове, разработени в Word като документи-шаблони (Document Template). Създадени по този
начин, те могат да се използват многократно от учениците. От падащо меню
децата (вж. Фиг.7) избират името си (предварително са въведени имената на
учениците) и работят за определено време. Тестовете са входни, изходни и
междинни (за всяка част на речта – съществително име, прилагателно име и
глагол).
Входните тестове във втори клас не отчитат знания за съществително
име, прилагателно име и глагол, тъй като все още второкласниците не са запознати с тях. Затова задачите предвиждат установяване на знания за думите
като думи предмети, признаци, действия.
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5

Избери подходяща
дума,
с коятодума,
да допълниш
изреченията!
Какви думи добави?
Избери
подходяща
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Обичам игри.
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Решавам задачи.
При конструиране на тестовете са взети под внимание Държавните
образователни изисквания за очаквани резултати от обучението по български език и литература на ниво учебна програма. Задачите са степенувани по
трудност и се отчитат по точкова система, която се прилага за аналогични
тестове на хартиен носител. По този начин се дава възможност за сравняване на резултатите от традиционните тестове (на хартиен носител) и он-лайн
тестовете. Това, което отличава тестове в помагалото от тези на хартиен носител, е, че електронните тестове са шаблони-образци, върху които може да
се работи многократно; при задачите за избор на вярна дума (ако има такива) вариантите се представят чрез падащо меню и учениците не пишат, а
избират правилния отговор. Чрез електроненните тестове се пести време и
хартия. Те са по-атрактивни, онагледни и решени с нетрадиционен инструментариум.

5
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Речник. „Умението за използване на различни речници се отнася към
общоучебните умения, свързани със стратегиите за учене“ (Георгиева, М.,
2005). Тъй като децата от начална училищна степен използват речника предимно за правописна проверка, в помагалото се прави опит да се преодолее
тази тенденция, като се провокира работа с различни видове речници. Предвидени са задачи като: Къде ще проверим значението на думата разказ? Какво представлява римата? Какво е това случка? А думата невероятна – освен
че е прилагателно име от женски род, какво означава? Провери значението ѝ!
Намери ѝ синоними! Кой речник ще използваш?
В помагалото не се спазва традиционният алгоритъм за работа с речник. Например нетрадиционен е начинът за откриване на думата (учениците
търсят думата не от целия речник, а само от сканираните страници на правописен, тълковен и синонимен речник, т.е. те са по-улеснени в търсенето). Работата с речник в електронна среда изисква от учениците познания за предназначението на различните видове речници. Те сами трябва да преценят кой
вид речник да използват в зависимост от езиковата задача.
Проверката в електронното помагало съпътства както „Запознанството“, така и „Упражнението“. Посочвайки знака за проверка, ученикът стига до
някой от вариантите:
– справка за правило, което трябва да се приложи (например при задачи, изискващи проверка: чрез сродна дума – гъбки; чрез справка за
изключения – камък, писък, залък, замък, мозък, сандък, пламък;
– справка в речника (Провери правописа на косатка и др.)
– сравняване с верния отговор (Помогни на един второкласник да си
надпише тетрадката).
Предвидената по този начин проверка в помагалото е форма за самоконтрол, с която понякога децата злоупотребяват. Например някои второкласници, водени от любопитство, не довършват задачата, а веднага прибягват
към проверката.
Тетрадката в помагалото е условен знак, който предвижда работа на
хартиен носител. Нейната значимост се определя от факта, че работейки с
електронното помагало, в никакъв случай не се стига до подценяване ролята
на химикала и тетрадката. Клавиатурата и мишката не само че не ги изместват, нещо повече – те ги допълват. Например задачата може да е от електронното помагало, но да се работи в тетрадката (Изготви „меню“ на компютърната мишка; Опиши какво правим на пикник). Такива са и всички задачи от
помагалото за съставяне на текст (Състави текст, в който ще разкажеш за
незабравима случка от втори клас; Ако си горски цар, какви заповеди ще издадеш и т.н.)
Чрез Интернет в помагалото се реализират целите на обучението по ИТ,
но задачите имат това предимство, че обогатяват представите на учениците
за природни и географски обекти (изразени чрез съществителни собствени
имена), за поети, писатели, за произведения на литературното изкуство и т.н.

Електронно помагало по български език литература за начална училищна възраст
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„Ровейки се“ в Google учениците овладяват последователността на работа за
намиране на определена информация по дадена тема. Например: Намерете
информация за първата българска столица; за скалния релеф „Мадарски конник“; за Иван Вазов; за Рила, за Ботаническата градина в Балчик и др. По
този начин те възприемат интернет пространството не само като източник на
игри, филми, музика, а като енциклопедия. Работата с Интернет в помагалото
е застъпена и чрез формиране на умения за он-лайн работа с речници, затова
електронните адреси на различни речници биха улеснили работата. В помагалото Интернет се използва и при реализиране на част от наградите – бонус
за правилно справяне със задачите. Целта е да се стига до извода, че чрез Интернет се учи, общува, забавлява, но без да се спестяват и опасностите, които
той крие.
Апробирането на помагалото се реализира в НУ“ Ил.Р.Блъсков“ – гр.
Шумен, във ІІ ОУ„Д-р Петър Берон“ – гр. Шумен, ОУ „Иван Вазов“ – гр. Видин и СОУ „П. Волов“ – гр. Каспичан. В процеса на работа с помагалото имаше деца, които не могат да решават задачи за морфологичен анализ в тетрадката, но се справят с аналогични задачи, представени чрез мултимедийния
продукт. Особено силно пролича това при работата върху глагол, тъй като
действието, което назовава той, в помагалото е визуализирано чрез анимирани образи.
Резултатите от апробиране на електронното помагало насочват към някои от предимствата му:
■ осигурява разнообразни дейности – редуване на работата в софтуерна среда с тази в традиционна, което облекчава възприемането и
осмислянето на лингвистична информация;
■ дава възможност на учителя да използва различни видове информация, съчетани в едно (текст, звук, графика, анимация и видео);
■ програмите от офис пакета на Майкрософт предлагат възможности
за разработване на различни упражнения, които биха ангажирали
по-дълго вниманието на ученика и биха засилили мотивацията му;
■ при използването му не са нужни специални умения за работа с компютърна система.
Електронното помагало по български език и литература е опит да се
разчупи традиционният процес на обучение, като се провокира интереса на
учениците, и да се създаде среда, богата на импулси. То позволява прилагане
на иновативни методи и подходи за работа. Неговото разработване е опит на
действащ начален учител да създаде самостоятелно образователен продукт,
без да търси помощта на специалисти – програмисти, и без да извървява
трудния път на лицензиране.
Електронното помагало не претендира за висока технологична стойност, но то се посреща с изключителен интерес от учениците, още повече когато се използва с останалите авторски софтуерни продукти.
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МУЗИКАТА – ИМАНЕНТНО И АСОЦИАТИВНО.
ДВЕ ТВОРБИ НА ВИКТОР ПАСКОВ
Дарина Г. Василева
MUSIC – IMMANENTLY AND ASSOCIATIVELY.
TWO WORKS OF VICTOR PASKOV
Darina G. Vasileva
ABSTRACT: What are the peculiarities of the interaction between music and other
kinds of arts today – in the culture of late modernity? The author reveals two master
piece of contemporary Bulgarian writer Victor Paskov: „Ballad for Georg Henig“ and
fragment from the novel „Autopsy of a Love“ entitled „Homesickness“.
KEYWORDS: Music, Literature, Integrative Interaction
Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“.

Постепенното обособяване на чисто музикалната изразност от една
първоначална почти винаги програмна основа е обща закономерност на музикалното изкуство [1: 26] – твърдение, което днес едва ли можем да подложим
на съмнение. В широкия контекст на художествената култура това твърдение
е добра отправна позиция за разглеждане на въпроси на интегративното взаимодействие на музиката с други видове изкуства. Проблематиката като цяло
не е нова, но тя непрестанно се актуализира и модифицира от характера на
всяка конкретна социокултурна ситуация.
Какви са особеностите на взаимодействие на музиката с другите видове
художествено творчество днес, в културата на късната модерност?
Колосалното многобразие на конкретните прояви при това взаимодействие прави отговора трудно постижим, дори да е отчасти изчерпателен.
Този факт обаче не ни дава основание да подминаваме въпроса, който, ако и
да предизвиква интерес от гледна точка на теорията, е наложен преди всичко от актуалната художествена практика. Тук е мястото специално да отбележа, че имам предвид не периферийни, напротив, става дума за утвърдени
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в европейското културно пространство знакови явления на съвременната
българска култура, чиято неповторимост се разкрива най-пълно в полето на
интегративното взаимодействие между изкуствата, а съобразяването със самия феномен „интегративност“ е неотменнна предпоставка за убедителната
им интерпретация.
Каква по-добра възможност за подобни намерения от произведенията
на Виктор Пасков?
Особената тоналност на онези от тях – литературни събития от европейска величина, се определя от подчертаното му внимание към съдбата
на артиста, намерило конкретен израз в интереса към съдбата на музиканта и музикантското съсловие. Оттук и специфичната йерархичност при интерпретацията на проблеми, засягащи различни видове изкуства и въпроси с културологична, естетическа, социална и философска насоченост. По
отношение на теми и сюжети влиянието на музиката върху литературното
творчество на Пасков е повече от ясно: потомствен музикант, възпитаник
на Консерваторията в Лайпциг, с успешна кариера в Германия като джаз изпълнител, композитор, оперен певец, музикален критик… Обстоятелства,
при които е съвсем естествено и чисто познавателната функция на творбите му да се проявява най-вече в областта на музиката – лютиерски школи,
Моцартовата стилистика, изкуството на джаза…
Да проследим проявленията на интегративно взаимодействие между
музика и литература в неговия случай. Проникновените му читатели явно
са почувствали, че такова взаимодействие не само съществува, но в него
музиката е активното начало. „Виктор беше необикновено съчетание между музика и думи – спомня си Любомир Левчев. – Естествено е музиката да
има отношение към всички други изкуства. Но съм убеден, че текстовете на
Пасков бяха композирани по особен начин точно заради огромното влияние
на музиката върху тях“ [2] (подч. мое – Д.В.).
Изказването на именития български поет би могло да послужи за основа на добра първоначална хипотеза, а защо не и като ориентир по пътя от
въздействие на непосредственото възприемане към аналитичното начало. И
онова, което поначало е било чист феномен, с помощта на анализа ще се превърне в явление, което означава нещо, което има определена роля, служи за
определени цели, оказва осмислено въздействие.
Вниманието ми бе привлечено от две знакови произведения на Виктор
Пасков: сравнително ранната „Балада за Георг Хених“ (1987) [3], удостоена с
Голямата награда за чуждестранна литература в Бордо (Франция), и фрагмент от излезлия четири години преди самият Пасков да ни напусне завинаги
роман „Аутопсия на една любов“ (2005) [4], публикуван в различни издания
като разказ под заглавие „Хаймве“ [5].
Всеки важен изразен ефект, какъвто несъмнено е особената музикалност на литературните творби на Виктор Пасков, се постига на принципа на
множественото и концентрираното въздействие с различни изразни сред-
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ства. Кое обаче впечатлява още при пръв досег с неговите текстове? Вероятно
фактът, че те безусловно провокират към активизация на слуховите усещания. „Събудих се в три след полунощ […] Бях сънувал нещо лошо. От радиатора се носеше тъмно, подземно бумтене, вой и писукане, сякъш дяволът се е
скрил в дебелите потни тръби на парното и музицира“ (подч. мое – Д.В.).
Въображението активизира онази сетивност, свързваща с тоновото
изкуство. Възниква картина от периферийни звучности: български неравноделен такт, като от тъпан, и някакво гласче, което крещи пронизително и
натрапчиво между ударите: „Връщай…, връщай…, връщай се! „Връщай…,
връщай…, връщай се!“ Възникват асоциации със знакови за музиката картини с инфернални образи. В това отношение примерите не са малко. Ще припомня само „Сън в нощта на Сабат“ – пета част из „Фантастична симфония“
на Хектор Берлиоз, и финалната трета част на симфония „Фауст“ на Ференц
Лист, при които идейно-образното сходство – въплъщение на сатанинското
начало – лесно би могло да бъде открито.
Като качество на осмисленото произношение, като тонус и емоционална окраска няма как да убегне на вниманието интонацията [6] – в този именно аспект човешката реч има своя аналог в музиката: „Той съвсем се отпусна и
ми заговори на саксонски. Доставяше му удоволствие да говори на саксонски,
всички думи, в които има „г“ изговаряше с „ж“ и „х“ с „ш“, впрочем не изговаряше, а ги пееше“ (подч. мое – Д.В.).
Литературният текст отвежда и към някои похвати на сонориката в
музикалното изграждане, при които настъпва, като че ли „заслушване в тишината“, в свободните пространства между гласове и звукови ядра: „…тръгнах
по кея. Малките туристически корабчета образуваха дълга редица. Обвити от
мъглата и леко проскърцващи, те напомняха илюстрации от детска книжка с
морски истории. По брега нямаше никой“ („Хаймве“). Едва доловимият шум
накъсва тишината на морския бряг и още повече подсилва специфичното
мълчание на пространството на самотата. Това накъсване поражда усещане
за два пласта – видим и невидим, и насища образното внушение с подчертана
многозначност.
Изострената чувствителност към шумовия елемент поражда асоциации
с разширената функция на този елемент в съвременната музика – било като
аналог на интонационно-ритмическата организация при някои първични жанрове, свързани с трудовия процес, било като паралелен звуков пласт, придаващ полифоничност на изказа: „Дърводелецът Вангел рендосваше дъски.
Хлебарят Йордан изтупваше пред вратата на дюкяна си бели облаци от брашнената си престилка. Дърветата отдясно бълваха зелени снаряди срещу синьото небе, а по улицата минаваха каруци с кафяви коне и много рядко някой
автомобил. Чат-чат-чат! Трака-трак! – с какви възхитителни звуци се пълнеше
някога тази бедна, отдавна несъществуваща махала“ („Балада за Георг Хених“).
В текста на Пасков до голяма степен е актуализиран проблемът за структуриране въз основа на механизма на психичното отражение при синтезно

56

Дарина Г. Василева

възприемане и осъзнаване на художествената творба: „По стените (на случайна кръчма) бяха окачени […] картини, рисувани от капитани. В един от
ъглите видях интересна картина. […] Тя светеше с чистите си бои във всички
цветове на спектъра. В картината имаше толкова радост и динамика, тя тъй
пулсираше и кънтеше (подч. мое – Д.В.), че изпитах уважение към (нейния
автор) капитан Хирш“ („Хаймве“).
Основанията за подобно възприемане биха могли да бъдат търсени в
теорията за съответствие между цветовата и музикалната скала, известна
още от времето на Питагор, по-конкретно в системата, основана на закона на
октавата [7]. Тъй като слухът е с по-широк обхват от зрението, ухото може да
различи от девет до единадесет октави, докато окото – едва седем фундаментални тона от цветовата скала, т.е. с един тон по-малко от октавата. По този
начин като най-нисък тон от цветовата скала червеният цвят ще съответства
на „до“ – първия тон от музикалната скала. Ако продължим по аналогия,
оранжевият цвят ще съответства на „ре“, жълтият – на „ми“, зеленият – на
„фа“, светлосиният – на „сол“, синият – на „ла“, виолетовият – на „си“. Осмият
тон на цветовата скала, необходим за нейното завършване, би трябвало да
бъде с една октава по-висок и отново – червен.
Точността на приведената аналогия се потвърждава от две обстоятелства: трите фундаментални степени от музикалната скала – първа, трета и
пета – съответстват на трите основни цвята – червен, жълт и син. Седмият,
по-малко съвършен и нестабилен тон от музикалната скала, съответства на
виолетовия цвят – най-малко съвършеният тон от цветовата скала. И така,
съответствието се повтаря при всяка нова октава.
Какво показва опитът от ново време? Определени съчетания на линии и цветове биха могли да породят усещане за тонови последования.
Синестезийността обаче – вътрешно присъщата на всеки вид изкуство интегрираща основа, е знак за органична, а не за механична връзка, при която
крайният художествен резултат едва ли би могъл да бъде сведен до сбор от
музика, живопис и литература в качеството им на съставящи компоненти.
Образното и композиционното единство говорят за синтезност като тип художествено мислене на автора, но те допринасят и за едно художествено въздействие – многопланово, многопластово, емоционално наситено…
Аналитичният поглед върху текстовете на Виктор Пасков показва, че в
тях границите между музика и литература не се размиват. Те стават по-гъвкави и по-подвижни, което несъмнено разширява творческите възможности
на автора и същевременно се превръща в добра основа за изследване на интегративното взаимодействие между изкуствата.
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ФОРМИРАНЕ НА АНАЛИТИЧНИ И КРИТИЧНИ
СПОСОБНОСТИ У УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ВЪЗПРИЕМАНЕ
НА КАРИКАТУРАТА КАТО СЪВРЕМЕНЕН
ВИЗУАЛЕН ПРОДУКТ
Димитър И. Балкански
FORMATION ANALYTICAL AND CRITICAL
CAPABILITIES PUPILS IN ADOPTING CARTOON-LIKE
CONTEMPORARY VISUAL PRODUCT
Dimitar I. Balkanski
ABSTRACT: The perception of caricature as a modern visual product is difficult to
absorb the students process for analyzing this type of work is to understand its contents, the basic idea of the artist-cartoonist and used its expressions, text, materials and
techniques. Targeted contacts with caricature develop students’ abilities to perception,
observation, analysis, and comparison; stimulate the development of speech, logical and
critical thinking, and the imagination. Examining and analyzing the satirical show is
one of the forms that will help students to rediscover Pictorial activity as an opportunity
to create a satirical image will facilitate the formation of analytical and critical abilities
in them. Master of Fine Arts must have a thorough knowledge in this area and in the
methodology of looking at works of this satirical pictorial genre.
KEYWORDS: analytical and critical abilities, perception of caricature.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“.

Модерното общество има дълга традиция в създаването и култивирането на вкус и разбиране на продуктите на произведенията на изобразителното изкуство. Способността да се общува с тях не е даденост или спонтанно
възникнала необходимост, а е резултат на дълги и съзнателни възпитателни
усилия и изработването на подходи и практики от страна на педагози, изкуствоведи и психолози. Формирането и развитието на аналитични и критични
способности по отношение на визуалния образ не възникват от само себе си.
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Първоначалното ограмотяване и простата способност само да се разглежда
художествената творба, не довеждат до изграждане на определено равнище
на тези способности. Изисква се съзнателно и целенасочено възприемане и
анализиране, способност за интерпретиране на информацията и посланията,
закодирани в образите на творбите на изобразителното изкуство.
Опитът от педагогическата работа по изобразително изкуство показва,
че са необходими нови подходи, методи и средства, осигуряващи проява и
развитие на самостоятелно, критично и творческо мислене на учениците от
общообразователното училище при възприемане творби на изобразителното изкуство. Комбинирането на различни дидактични техники и стратегии е
благоприятно за учителя, понеже целенасочено, но без напрежение, довежда
учениците до осмислянето на изображението и до възможност за създаване
на самостоятелно творческо изображение.
Една от основните задачи на обучението по изобразително изкуство е
системното обогатяване, конкретизиране и диференциране на възприятията
и образните представи при общуване с творбите на изобразителното изкуство. Със системни и последователни занимания учениците придобиват познания за специфичните особености на отделна художествена творба, за своеобразието и мястото на отделен автор в общите процеси на развитие на изкуството, за видовете и жанровете на изобразителните изкуства, за изразните
средства и технологичните им характеристики. Общуването с произведения
на изобразителното изкуство се извършва съобразно възрастовите, интелектуалните и познавателните възможности на учениците, като се разглеждат
само достъпни страни на тези произведения.
За да бъде резултатно въздействието на изобразителното изкуство върху личността, срещата с него трябва да започне още от най-ранна възраст.
Затова една от най-важните задачи в учебно-възпитателния процес е формирането на първите критерии за художествено-естетическа оценка на произведенията на изобразителното изкуство, изграждането на качества, необходими на детската личност. Образите на художествените произведения се възприемат ярко, живо, действат на съзнанието и чувствата на децата, помагат за
по-пълното опознаване на действителността, възпитават художествен вкус,
способност да се оцени прекрасното не само в изкуството, но и в живота.
Учебните програми по изобразително изкуство в общообразователното училище създават възможности за запознаване на учениците с изявите
на изобразителните изкуства, което възпитава у тях ценители на културното
ни наследство, формира художествения им вкус. Опознаването на тези изкуства възпитава у подрастващите усет към творческа преработка на обекти от
действителността, усет за ритъм и композиция, за хармонично съчетаване на
цветове и форми. Чрез изобразителната дейност учениците обогатяват естетическите си възприятия и представи, като се запознават с типични образци,
както на българското изобразително творчество в миналото и понастоящем,
така и с произведенията на съвременното изобразително изкуство.
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Възприемането на карикатурата като съвременен визуален продукт е
труден за усвояване от учениците процес, защото да се анализира такъв вид
творба, означава да се разбере съдържанието ѝ, основната идея на художника карикатурист и използваните от него изразни средства, текст, материали
и техники. Затова учителят по изобразително изкуство трябва да притежава
задълбочени теоретични познания в тази насока и в методиката на възприемане на произведения от различни видове изобразителни изкуства и техните жанрове.
При запознаване на децата със сатиричните изобразителни творби
може да се говори за определен вид общуване. Ученикът трябва да се запознае с „езика“ на карикатурата като жанр в изобразителното изкуство, да осмисли и разбере този своеобразен език. Необходимо е да му се помогне, да си
изясни и изрази устно своите впечатления и усещания към това, което му е
показано, като постепенно се научава да си служи със специфичния речник
за назоваване на това, което вижда.
Ефективната работа с карикатурните творби в часовете по изобразително изкуство изисква използването на различни интерактивни методи и техники, които осигуряват подходяща учебна среда и условия, в която
учителят подкрепя и направлява ученика, вместо да го назидава и контролира. Това е съобразено с държавните образователни изисквания (ДОИ),
поставящи акцента върху развитието на самостоятелното критично и творческо мислене на учениците и приложението на различни комуникативни
и интерпретативни стратегии. В пряката работа по изобразително изкуство
това води до разширяване на периметъра от интелектуални и практически действия, които се предлагат на учениците, за да се обвърже личният
им опит с възможностите за придобиване на нови знания и умения и прилагането им в житейски или симулативни учебни ситуации. Чрез подобни
уроци ученикът се поставя в ситуация на търсене, на самостоятелно придобиване на знания, а учителят поема ролята на подпомагащ партньор,
насочващ и организиращ самопознанието. Така рефлексията, собствените
механизми и процедури на усвояването стават същност на обучението, а
ученикът, превърнат в субект на своето обучение, става по-мотивиран за
постигане на личностен напредък и самочувствие. Тези изисквания за преход от репродуктивното към активното учене чрез действие в пълна мяра
се осъществяват чрез уроци за осмисляне и интерпретация на изображение,
каквото в обучението по изобразително изкуство може да е възприемането
на карикатурата.
Карикатурата – малко история
Карикатурното изображение се среща още у древните народи – асирийци, египтяни, гърци и римляни и се корени в способността на човека да се отнася критично към заобикалящия го свят, в желанието му да изтъкне и осмее
недостатъците на другите хора.
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Понятието „карикатура“ произхожда от италианската дума caricare,
която означава натоварвам, но също и преувеличавам. Това понятие възниква през 16 ти началото на 17 век, когато така започнали да наричат изображенията с преувеличените черти на портретираните клиенти на братя Карачи
и скулптора-архитект Бернини. През 17 век се развива най-вече изобличителната и сатирична карикатура като съставка на смеховото изкуство, което разцъфтява върху фолклорната основа на карнавалите в Западна Европа.
Насочена е най-вече срещу краля и неговите фаворитки, полицията и др.
Постепенно се разпространява и в останалите страни на Европа, а от 19 век
и в целия свят.
Социалните и политически карикатури излизат от печат в ранните години на 18 век, когато функцията им е била да правят изявления относно
събития и обществени фигури до населението, по-голямата част от което
било неграмотно. През 19 век във Франция Оноре Домие създава шедьоври
на политическата карикатура. След него карикатурата става необходимост и
завладява нови области, обогатява се жанрово, в арсенала ѝ влизат нови изразни средства. Тя престава да се публикува в специализирани хумористични
издания и заема място във всекидневния периодичен печат, разпространявайки се по целия свят.
Професионални карикатури в България се появяват през късното
Възраждане по страниците на в. Тъпан (1869 – 1870) и в. Будилник(1873), издавани в Букурещ. Дело са на полския художник-емигрант Хенрих Дембицки,
който създава актуални политически карикатури на теми, почерпени от живота на българите, в резултат на общуването му с видни представители на
революционното движение. За родоначалник на българската карикатура се
смята Александър Божинов, който започва да се занимава с този жанр на
изобразителното изкуство още през 90-те години на 19 век като студент в
Рисувалното училище в София. Други големи имена на българската карикатура през 20 век са: Илия Бешков, Александър Жендов, Борис Ангелушев,
Стоян Венев, Доньо Донев, Борис Димовски и много др.
Същност и специфика и на карикатурата
Карикатурата черпи идеите, сюжета и темите си направо от живота, от
действителните факти, от обществения, политическия, стопанския и битовия
живот. Тя следва от близо случката, факта, събитието, без които е немислима.
Винаги актуална, будна и подвижна, тя прониква всестранно в живота. Има
различни видове карикатури – с най-мощно обществено въздействие е политическата карикатура, но може да бъде и с безобиден характер – шарж или
във вид на портретна скица, която предава комично най-характерното у известно лице, или жанрови рисунки (сатирични, комични) на весели случки,
истории от нравите и бита.
Това сатирично изображение използва: опростена и изчистена линия и
щрих; цветове и полусенки; план, фон; преиначаване, преувеличаване, умаля-
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ване; редукция на определен образ; метафори; текст; символи и типизиране,
стереотипизиране.
Карикатурата е развила собствена система на художествени средства на
изразяване. При това тя винаги работи с типизации, съответно и със стереотипи, клишета, обобщения, които са редукция на фактическата, действителната многопластност на живота. Комичното в карикатурата има катализаторска функция, така че да може да се живее по-лесно със сериозното в живота.
Когато една карикатура е комична, тя има винаги сериозен подтекст.
Карикатурата е изображение, което носи информация за духа и схващанията на своето време, отразявайки субективната гледна точка и позиция
на своя автор. Карикатуристите много често преиначават – преувеличават,
или умаляват образа или събитието. Това може да бъде и отрицателно и положително качество. Например характерът на героя може да бъде нарисуван
така, че човекът да изглежда доверен или ненадежден, с твърд характер или с
мек, уверен или нерешителен, патриотичен или вероломен. Карикатуристите
често разчитат на стереотипите, така че тяхното послание да достигне до публиката. Това се постига чрез свръх опростени обобщения, често с пренебрежителна цел, на определена социална група или нация. За да бъде ефективна,
карикатурата следва обществените схващания в съвремието си за това кое е и
не е забавно и какво е и не е прилично.
Повечето карикатури разчитат на употребата на символите, за да изложат смисъла, който носят. Най-ярките символи са националните. Например
Мариан символизира Франция, Джон Бул или британски булдог са символи на Великобритания, руската мечка – Русия; чичо Сам – на САЩ. Също
така е възможно да бъдат открити и символни образи, които са използвани
с цел да разкрият различни позиции в общественото положение на човека.
Символите трябва да бъдат осмислени, така че да могат да съдържат концепцията на карикатурата.
Карикатурата често е позволявала на художника, на неговия редактор и
издател да влагат и показват неща, за които може да е било политически опасно или неразумно да се появяват в печат. Съвсем наскоро (7 януари, 2015 г.),
в редакцията на френското хумористично списание „Шарли ебдо“, бяха брутално убити 12 души. Сред жертвите на терористите бяха и 3 карикатуристи на списанието, които намериха смъртта си затова, че в своите сатирични изяви показваха и защитаваха определена творческа позиция. След тази
трагедия дискусионно могат да бъдат поставени редица въпроси, насочени
към това – докъде се простира „творческата свобода“ и кои теми са „табу“ за
карикатуристите и не трябва да бъдат включвани в репертоара им.
Карикатурата е израз и жест на смелост от страна на автора ѝ, на преодолян страх, тя е белег на риска, на това, което не е прието и подлежи на пародиране и осмиване в обществото. Днес, в условията на „безгранична творческа свобода“ в цивилизованото демократично общество, в особено чувствителния жанр на карикатурата, всеки художник карикатурист сам определя
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какви човешки недостатъци и пороци да изобличава, има своя гражданска
и творческа позиция. Едни карикатуристи се насочват да осмиват – невежеството, лицемерието, фалша, похотта, религиозния фанатизъм, политическата демагогия и т.н., други избират да рисуват сатирични рисунки с лековат
сюжет от ежедневието на хората и естествено живеят много по-спокойно.
В структурно отношение урокът за възприемане на карикатура (сатирична рисунка) от учениците (7 – 8 клас) може да има два ясно обособени и
необходими етапа. Първият етап, анализирането и възприемането на карикатурата, има за основа осмислянето на специфичното у различните видове
карикатури (например политическата карикатурата като изображение и като
носител на информация за дадено събитие). Ролята на учителя е да синтезира
подходящо теоретично знание (информация) и да го представи като резюме
под формата на учебен текст, с ключови думи или постер, размножена листовка и пр., с които учениците могат да разполагат не само в учебния час, но
и в дома си. Подробно се изяснява карикатурата като художествено-изобразително и социално явление, изследват се нейните белези и изразни средства
и едва тогава се преминава към анализиране, като изразяване от автора ѝ на
определено критично послание и творческа позиция. Вторият етап е създаване от учениците на конкретна сатирична рисунка (комикс) или карикатура
със съответен текст. Консултирането и сътрудничеството с преподавател по
български език и литература за избрания и формулиран текст към карикатурата ще материализира междупредметността в обучението и ще осигури
отправянето на достатъчно единни изисквания към учениците.
Опитът в обучението по изобразително изкуство доведе до открояването на необходими общи условия за осъществяване на ефективна работа
при възприемане на карикатурата като съвременен визуален продукт:
■ Осигуряване на богат избор от възприемане на различни видове карикатури (политическа, социална и др.);
■ Осигуряване на условия за усвояването от учениците на спецификата на типа визуални сатирични изображения;
■ Анализ на елементите на сатиричното изображение – персонажи, изразни средства, фон, рисунък, символика, текст и пр.;
■ Идентифициране на съдържанието – разпознаване на времето, събитието, персонажите (конкретни или символи).
Развитата чувствителност на учениците към посланията на карикатурите и специфичния ѝ език и начин на изразяване има значение в две посоки.
Едната посока е свързана с обогатяване на представата за жанр в изобразителното изкуство, на определено събитие и образ, на изразни средства и др.
Другата посока е свързана с по-общите цели на критическото мислене – развитие на интерпретативни и критични умения, които впоследствие могат да
се пренасят към други визуални изображения, с които учениците неминуемо
ще се сблъскват в процеса на обучение.
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Стъпки за възприемане на карикатурата от учениците
1. Какво е изобразено? (наблюдение, описание).
2. Какво наблюдаваме? (изобразени лица, човешки и животински фигури, предмети, разположението им в пространството, символи и др.).
3. Каква тема отразява карикатурата? С какво я свързваме?
4. Кои съвременни и исторически образи разпознаваме? По какво ги
разпознаваме?
5. Какво ни внушава карикатурата? (тълкуване и анализ на дадено събитие или образ, разкриване на определен замисъл).
6. Какво олицетворяват използваните символи и текстът в карикатурата?
7. Кое е смешното в карикатурата? Как е показано?
8. Каква е гледната точка на карикатуриста (какви позиции защитава)?
От къде разбираме това?
9. Какво е посланието? Какво иска да ни внуши художникът карикатурист?
10. Как оценяваме карикатурата от естетико-художествена и социална
гледна точка?
11. Подходящи ли са използваните изразни средства за постигане на
целите ѝ?
12. Споделяте ли идеите на художника карикатурист? Каква е вашата
гледна точка?
Контактът с творбите на сатиричния изобразителен жанр е изключително благоприятна форма за формиране и повишаване на интелектуалното,
аналитичното и критичното развитие на учениците от общообразователното
училище. Разглеждането на карикатурата се явява средство за натрупване на
зрителни впечатления, които впоследствие подрастващите ще използват за
реализирането на изобразително-творчески задачи.
Върху развитието на способността за художествено възприемане у учениците съществена роля играе изобразително-творческата подготовка, която
те получават преди всичко в училище, в процеса на обучение по изобразително изкуство. Тя се усъвършенства и нараства с възрастта и със степента на
образователното равнище на подрастващите.
При контакти с достъпни за възприемане карикатури детето се обогатява с нови понятия и представи, разширяват се неговите знания. В анализа
на сатиричната творба се крият разнообразни възможности за нравственото
формиране на детската личност. У учениците се изгражда правдиво отношение към заобикалящия ги свят, формират се хуманни черти в поведението
им, възниква и се възпитава необходимостта от аналитично и критично отношение от общуването с карикатурата.
Образците на карикатурата, които се показват на учениците, трябва да
са преди всичко със съвременен сюжет и да притежават художествено-естетически качества. Освен това трябва да са съобразени с възрастта на подрастващите и техния бит и да създават жизнерадостно и весело настроение.
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Положителните емоции и преживявания при контактите с тях въздействат
на децата и ги правят по-приспособими и непосредствени в общуването им
с околните.
Основен субект, призван да осъществява в обучението по изобразително изкуство възприемането на карикатурата, е учителят, съчетаващ висока
теоретико-методическа и изобразително-практическа подготовка с постоянен стремеж за самоусъвършенстване. При възприемане на тези сатирични
произведения на изобразителното изкуство учителят е длъжен да се съобразява и със следните изисквания:
• да подбира подходящи карикатури с оглед по-достъпното им възприемане и осмисляне от учениците;
• да осъществи предварителна подготовка за възприемане на определена сатирична творба, като я сравни с други жанрове от изобразителното изкуство;
• да постави акцент при възприемане на карикатурата върху художествено-естетическата ѝ страна, изразните средства, текста, материалите и техниката на изпълнение;
• да осигури многократност на възприемането, като се спазва определен интервал от време;
• да намира подходящи форми и средства за свързване на породените от контактите с творбата впечатления и преживявания с детската
изобразителна дейност.
За възприемане на карикатурата като съвременен визуален творчески
продукт могат да се използват и разнообразни технически и аудиовизуални
средства. Наред с традиционното показване на репродукции, албуми, диапозитиви, видеото в учебно-възпитателния процес, като най-подходящо съвременно техническо средство се очертава и компютърът с Интернет връзките,
които допринасят и дават възможност за постоянен контакт с различни сатирични изобразителни произведения.
Целенасочените контакти с карикатурата развиват способности у учениците за възприемане, наблюдателност, анализ, сравнение; стимулират развитието на речта, логическото и критическото мислене, въображението; способстват за развитието на детския интелект. Разглеждането и анализирането
на сатиричните изобразителни прояви е една от формите, които ще помогнат
учащите се да преоткрият изобразителната дейност като възможност за създаване на комични и сатирични образи, ще повишат творческата им активност и стремежа към изобразителни изяви, ще съдействат за формиране на
аналитични и критични способности у тях.
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ПОЛЗАТА ОТ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ЗА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВОТО
Димитър Н. Чолаков
THE BENEFITS OF FINE ARTS EDUCATION
FOR THE INDIVIDUAL PERSON AND SOCIETY
Dimitar N. Cholakov
ABSTRACT: Fine Arts Education is a part of the Educational system of the nation. The
aim of the research is not the historic analysis of the problem; it is the different profit of
this education. Regardless of lots of new professions which science and modern technology created, artists are those people who do their work with pleasure. The practical education in Art classes habituate to love the profession and work responsibility. The possibility
to enjoy works of art is thought in Art classes. The aesthetic attitude to our way of life is
determined by the environment, design, colours and it is thought in art classes.
KEYWORDS: Fine Arts, education, Aesthetics, Design, History of Art, Interior, Exterior
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“.

Обучението по изобразително изкуство е част от образователната система, като през различните периоди нормативът от часове се е влияел както
от историческата, икономическата и политическа ситуация, така и от духовните потребности на нацията през различните и етапи на развитие.
Характерно е за периоди на икономически растеж, които обикновено
следват след войните и икономическите катаклизми в началото и средата на
20век, нацията да се развива духовно и потребността от различни изкуства
значително да се увеличи. Това дава своето отражение и на учебните планове
и програми по изобразително изкуство.
Целта на това изследване е не те да бъдат анализирани в исторически
аспект, а по-скоро да бъдат изведени различните практически ползи от обучението по изобразително изкуство.
Във време, когато светът е глобализиран, технологиите се развиват с
бързи темпове, обучението по изобразително изкуство като чели губи своята
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необходимост и полезност. Така ли е наистина, или пък точно сега то е необходимо повече от всякога.
Ползата от обучението по изобразително изкуство и въобще ползата от
художници е полемика, откакто съществува изкуството въобще.
На пръв поглед хората с професии, които съграждат материални обекти: строят сгради, сглобяват машини, обработват земя и произвеждат продукция, вършат работа необходима за обществото. Твърде лесно това обеснява факта, че обществото може да се лиши от музиканти, художници, поети и
други артисти, още повече, че много малко хора наистина могат да ги разберат и заинтересуват от усилията им да се реализират в тази сфера. Видимото
и материалното е много по-лесно достъпно от духовното, а и в много случаи
е и по-желано и доста по-лесно постижимо.
Независимо от многото нови съвременни професии, които науката и
технолигиите създадоха, художниците са едни от малкото, които си вършат
работата с удоволствие. Това, което най-много липсва на нашите съвременници, е любовта към собствената професия. В по-голямата си част политиците гледат на своята работа от позицията на материалната изгода. За икономистите, банкерите, индустриалците и др. тя е задължение и начин за печалба. В
много професии работниците вършат формално своите задължения. Почти
всички съвременни хора смятат работата си за „страшна необходимост“, докато тя би трябвало да бъде „щастлива възможност“.
Човек може да работи, колкото добре, толкова и зле. Той е по-склонен
към 1-вия начин на работа, тъй като той е по-пригоден към природата му.
Човек е много по-щастлив, ако работата е негова цел, а не мъка и досадна необходимост. Практическото обучение в часовете по изобразително изкуство
възпитава тази любов към професията, тази промяна на отношението към
бъдещата работа. Не всички ще станат художници, а и това не е необходимо,
но те трябва да се опитат да работят като художници в избраните от тях професии, да вършат своята работа с любов и желание.
Всяка дисциплина, която се учи в училището и университета, има за
цел практическата полза и бъдещата реализация. Полезно е всичко, което
носи щастие и духовна наслада, но има и нещо повече от това. Изкуството
показва и доказва на хората тяхното право на съществуване. Чрез изкуството
се открива смисълът на живота ни. Изкуството осветлява хората за мястото
им на този свят, следователно обучението по изобразително изкуство е начин
за формулиране на индивида като част от обществото и напътстването му в
духовна посока. Възможността да се радваш и наслаждаваш на произведенията на изкуството е различна за различните хора, но тя се формира в часовете
по изобразително изкуство. В тази посока голямо е значението на теорията и
историята на изкуството. Историческите факти и имена на художници и картини не бива да обременяват ненужно съзнанието на учениците и студентите.
Материалът трябва да се преподава кратко, като се използват съвременните
аудиовизуални технологии за онагледяването му. Желателно е да се акценти-
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ра на епохата, нравите и бита, както и различни любопитни факти от живота
и творчеството на художниците. Освен това художниците не отразяват само
чувствата и емоциите на своята епоха. Те правят нещо повече и това трябва да
бъде съществена част от уроците по изобразително изкуство. Освен че черпят от традициите преди тях, те обогатяват тези традиции.
Художниците са откриватели и водачи. В много от случаите техните
идеи изпревартват обществото. Целта към новаторство е много съществен
компонент в обучението по изобразително изкуство.
Светът, в който живеем, интериорен и екстериорен по някакъв начин
чрез сетивата ни влияе върху емоционалното ни и духовното ни състояние.
Изборът ни на всякакви вещи от ежедневните битови предмети, облеклото
ни, интериора на помещенията, които обитаваме и в които работим е свързан
с естетиката на живот, а тя в голяма степен се формира от обучението ни по
изобразително изкуство. Колкото и голям да е диепазонът на възможностите
за дизайнерски решения, личният ни избор и харесване са определящи в нашето ежедневие. Поради редица обективни причини дизайнът у нас се обособи като самостоятелна дисциплина сравнително късно, но сега благодарение на съвременните технологии, той се развива на сравнително добро ниво
въпреки все още малкото възможности, които нашата индустрия предлага.
Бях провокиран да напиша този кратък текст от последните предложения на Министерството на образованието, в които часовете по изобразително изкуство и класовете, в които ще се изучават, драстично се намаляват.
Предполагам, че това е продиктувано от различни лобистки интереси, а не е
плод на логично и разумно решение.
Ако правилно не се анализира ролята и значението на обучението по
изобразително изкуство, както и по музика, и по някои други „несъвременни“ дисциплини, рискуваме да продължим омагьосания кръг на реформи без
образователна логика.
С обучението по изобразително изкуство нацията и обществото ни инвестират във възможността за надграждане на традициите, които сме съхранили, в посока на адаптирането им към естетиката на съвременния свят.
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ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО СОЦИАЛНА
И КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА
Дора Кабакчиева
ORGANIZATION AS SOCIAL
AND COMMUNICATION ENVIRONMENT
Dora Kabakchieva
ABSTRACT: The proper and purposeful construction of social communication and organizational environment allows adequate relations and interactions with all stakeholders involved in the process. The process itself includes communication modeling of
organizational aims and ideas that will turn into reality; overcoming communication
distortions; overcoming crises; formation of environment sustainability opportunities;
creation and promotion of universal values. The social communication leads to establishment of a partnership. Its nature allows cooperation and understanding between
people the organization is in contact with. This is the way to transfer certain sufficiency
of knowledge, stimulus, emotions, principals, policies, products and events.
KEYWORDS: communication, social communication, information, information issues,
social and communication activities
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Общественият живот на съвременния човек протича във и чрез различни организации. Според икономическата социология „организация е
всяко човешко обединение, което е съзнателно и рационално създадено като
звено в общественото разделение на труда, има целева обвързаност, официализиран статут, йерархия и е с относително самостоятелно обособени параметри от обществото“ (Пачев 2005: 214). Тази формална общност е сплотена
от социална договореност, обвързваща хората за съвместно осъществяване
на определени дейности (стопански, образователни, културни, спортни и пр.)
за задоволяване на общи потребности и постигане на колективни цели.
Организацията съществува като самостоятелен социален субект. Тя се
конституира от три взаимосвързани компонента, които разкриват нейната
същност:
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• социално единство;
• социална власт;
• организационни правила.
В основата на организацията стои единството, защото е социално състояние, което я представя и обективира чрез основополагащ социален закон – законът за синергията, който изисква интеграция на усилията и еднопосочност на действията (отразяващо се пряко върху крайния резултат). За
да се постигне този ефект в една социална организация, е необходимо да се
насочат, разпределят и съгласуват (обединят) енергията, постъпките и поведението на нейните членове.
Изпълнението на подобно условие е свързано задължително с наличието на власт (вторият компонент в структурата на организацията). Тя се
учредява и осъществява само в рамките на конкретния социален субект и
е състояние на волята – висша форма на свобода. Когато властта определя
собственото поведение, тя се проявява като лична свобода (лична автономия). Когато е воля, насочена към други субекти (извън своя носител, за когото това е свобода за вземане на решения), тя налага определени норми и в
общия случай ограничава или отнема личната автономия. Организационната
власт е свобода да се вземат решения, определящи поведението в съответствие с целите на членовете на организацията. Самите модели на изискуемото
поведение се обозначават като правила.
Животът във всяка организация е живот по правила. Те са третият компонент, разкриващ същността на тази социална форма. Организационната
власт и правилата са социалните регулатори, чрез които се установява и поддържа единството (т.е. съществуването) на структурата и се осъществяват
контролът и управлението ѝ.
Мениджмънтът на една организация (била тя малка, средна или пък
голяма) следва да бъде задължително съобразен с потребностите, желанията,
ползите, стремежите, правата на заинтересованите страни: всички индивиди,
социални групи или организации, които по някакъв начин са засегнати от
действието или бездействието на организацията, влияят на дейността ѝ или
самите те се намират в нейната сфера на влияние. Служители и делови партньори, инвеститори и аналитици, клиенти и ползватели, доставчици, профсъюзи, широка публика, централно правителство, местни органи на властта и
местни съобщества, медии, групи за натиск, неправителствени организации
и пр. щрихират безкрайното множество на заинтересованите страни. Те са
близко свързани помежду си, имат огромен потенциал да влияят една на друга, а участниците в тях могат да бъдат членове на повече от една група.
Заинтересованите от една организация се прецизират в зависимост от
две основни техни характеристики: интерес и власт. Властта определя способността им да влияят на организацията, а интересът – желанието им да
правят това. Най-популярната и най-често прилаганата в практиката класификация на заинтересованите страни е тази, която ги определя като:
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• вътрешни – акционери (интерес – печалба, развитие), мениджърите
на организацията (интерес – производителност), служители и работници (интерес – заплащане на труда им);
• външни – държавни органи (интерес – данъците), потребители (интерес – качество и цена на продуктите и услугите), обществени организации (интерес – опазване на околната среда, нови работни места).
Организациите обикновено имат възможност да използват два основни метода за изграждане на взаимодействието си с външните и вътрешните
заинтересовани страни. Първият се заключава в установяване на сътруднически връзки с тях. Важна цел на този метод е изграждането на такива отношения, които да провокират заинтересованите страни да действат в интерес
на организацията, доколкото този интерес съвпада и отговаря на техните
собствени преценки и потребности. Вторият метод е опит да се защити организацията от неопределеността посредством стабилизиране и прогнозиране
на въздействието: наблюдение и контрол на сферите на интереси на най-важните групи (спазване на законите, на общоприетите етични и морални норми, опазване на околната среда и пр.), активни връзки и комуникации с тях,
маркетингови проучвания и др.
Известният практик и учен в областта на обществените комуникации и
PR Джеймс Груниг, характеризирайки отношенията организация/заинтересовани страни, идентифицира два типа комуникационни отношения, които назовава „колективни“ и „обменни“ (Груниг 2002: 31 – 33). В първия – всяка от
страните е готова добронамерено да предостави ползи за другата, дори когато
знае, че може да не получи нищо в замяна. Всеки от участниците в процеса
е заинтересован от благосъстоянието на другия. Във втория тип отношения
всяка от страните действа, водена от съзнанието за нещо, което очаква в замяна. Подобен интерес не е осъдителен от позицията на професионалните
връзки и взаимодействия с обществеността. Въпреки това степента на развитие на първия тип отношения е критичен индикатор за социалната отговорност на организацията и за успеха ѝ в управлението на обществените връзки.
Авторът идентифицира четири вида полезни дългосрочни отношения:
• доверие (увереност, че организацията и заинтересованите от нея групи са открити едни към други);
• взаимен контрол (задоволеност и на двете страни от възможностите
за контрол на взаимоотношенията);
• отговорност (съзнание за поетите ангажименти от участниците в комуникацията);
• удовлетворение (положителни емоции от постигнатото в общуването).
Типична грешка при изграждане на тези отношения е работата само
с външните аудитории и отсъствие на вътрешна комуникационна политика.
Обикновено това води до несъответствие между информацията, която излъчва организацията в официалните си съобщения, и информацията, която
разпространяват служителите и сътрудниците, работещи в нея. Общото при
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взаимодействието с всички вътрешни групи е противоречието в интересите на комуникатори и реципиенти (желанието на мениджърите за по-голяма
автономия с изискването на акционерите за по-голям контрол, желанието на
персонала за по-високи заплати с потребностите на мениджърите от съкращаване на разходите и пр.). Тези противоречия се решават успешно тогава,
когато се отчитат едновременно интересите на различните страни.
Социалната комуникация е естественият и единствен начин за установяване на партньорски отношения, за постигане на сътрудничество и разбиране с групите от хора, с които организацията контактува, като транслира
определена достатъчност от знания, стимули и емоции за себе си, за принципите, политиките, продуктите или събитията си.
Всяка ефективно действаща организация непрекъснато и произволно
произвежда информация, която има потенциално влияние върху позиционирането ѝ в околния свят. От момента на официалната си регистрация като юридически субект тя заявява за себе си и като субект в комуникационното пространство, претендиращ за собствено място в него. Самият факт на раждането
и огласяването на новата обществена единица е значим за останалите, дори и
когато не се дооценява от хората, които са го предизвикали. Всяка следваща
стъпка от развитието на този социален субект се измерва с битове информация. Разпространяването, актуализирането и поддържането ѝ в подходящ обем
е задължение на нейните създатели. Информацията е нематериалният и найконвертируем еквивалент в изграждането и поддържането на взаимовръзките,
които обезпечават съществуването на всяка система. Като носител на практическа полза за конкретната организация, тя има напълно определена стойност:
всяка информация, която позволява своевременна реакция на измененията в
обкръжаващата среда и адаптация към протичащите външни или вътрешни
промени, притежава материална ценност. Заинтересованите страни се нуждаят
от информация (при това в нарастващи обеми), за да изградят свои мнения и
нагласи, да се ориентират в заобикалящата ги реалност. Ако тази информация
е непълна или неточна, тогава комуникационните процеси са компрометирани.
Стратегическото местоположение в системата на възникналите взаимосвързаности и обменът на смисли (знания за институцията, стимули и
емоции, свързани с нейната дейност и съществуване) се оказват решаващи
за напредъка на всяка организация, а авторитетът и доброто ѝ име зависят
преди всичко от развитието и качеството на нейните информационни връзки и информационна активност. Присъствието ѝ в комуникационното пространство може да бъде едновременно и случайно, и напълно контролируемо;
може да бъде построено в съответствие със закономерните процеси на развитие и обратното – да бъде изложено на произвола на непредсказуеми обрати
и изменения. В информационния свят не се разчита на случайното съществуване, затова е необходимо постоянно и концептуално да се изграждат връзки
и взаимодействия, да се създават собствени комуникационни модели и да се
вземат под внимание съществуващите.
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Всяка организация пребивава в обща информационна среда сред безкрайно множество от други юридически и физически субекти и взаимоотношенията между тях са различни. Във враждебна среда например се намират
конкурентите, в дружествена – потребителите, които са доволни от предлаганите им стоки или услуги, в неутрална среда следва да действат медиите. С
помощта на специалните технологии обектите от неутралната среда се привличат в благоприятно настроената, но е възможно и преминаване на обекти
от неутралната среда към враждебната. Успешното развитие на комуникациите предполага негативно настроената част от спектъра на отношенията
постепенно да намалява и да клони към нулата (доколкото това е възможно в
един идеален вариант) в полза на неутралните и в най-голяма степен – на положителните нагласи. Разбира се, не подлежи на съмнение фактът, че мощни
източници на информация като медиите е най-добре да бъдат разположени
в сектора на благоприятно настроените отношения. Всичко това зависи от
управлението на комуникационните потоци и от комуникационните компетентности на съответната организация. Фактите показват, че комуникацията
става все по-важна част от бизнеса и за нейния успех са нужни солидни знания и умения.
Теорията за общите системи улеснява дефинирането на организациите
като „затворени“ или като „отворени“ за външната среда системи, които поддържат непрестанен информационен обмен с нея. Съществуването на подобен двупосочен обмен определя както степента на развитието им, така и възможностите им за оцеляване, а циркулацията на информационните потоци
има животворно въздействие.
Във всяка отворена комуникационна система съществуват потоци на
изходяща, входяща и вътрешна информация. Отделно протичат и други –
между всички останали хора и организации от общата среда. Съвременият
мениджмънт е изправен пред необходимостта да се справи с всички информационни потоци (и особено с онези от тях, върху които има пряка сила за
влияние), а обстоятелствата му налагат да осъзнае, че комуникационната
гъвкавост и адаптацията към външните фактори са извънредно важни показатели за жизнеспособност и напредък. Уредената система от вътрешни и
външни комуникации позволява да се поддържа хармония с околната среда, прави социалната форма управляема и конкурентоспособна и гарантира
положителната устойчивост на нейната репутация. Външните комуникации
разпространяват информация за социалните и маркетинговите програми на
организацията до всички заинтересовани от дейността ѝ среди, а вътрешните правят възможно информирането за стратегическите задачи, програми и
проекти на сътрудниците и служителите, от които зависи реализирането на
тези стратегии.
Отвореният модел на комуникация е ултимативна необходимост за
днешните реалности. Характеристиките му се определят от спецификата на
глобализма и интеграцията. При него комуникационният процес протича в
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хоризонтална плоскост, а генераторът и получателят на информация са натоварени с активни, формиращи комуникацията функции. Всяка информация,
насочена само навън, е манипулативна и едностранна – стремежът за постигане на реверсивен комуникационен поток предполага: честна и отворена
политика, ориентирана към заинтересованите страни; усъвършенстване на
движението на информацията и обмяната на съобщения с цел увеличаване
на влиянието на хората в организацията; създаване на условия за размяна
на мнения относно взетите решения; осигуряване на по-добро разбиране на
ролите, необходими за изпълнение на общите цели. За да се преодолее дисбалансът и да се осигури симетричност на процеса – в каквато степен се очаква
да бъдат променени мнението, вижданията и нагласите на външните групи,
в такава степен следва да се променят нагласите, знанията, идеалите и на вътрешните.
Информацията губи своя смисъл, ако не се впише в адекватно създадена информационна среда и след това не се интерпретира и мултиплицира
в информационното пространство. Информационната среда според Н. Палашев представлява „динамична съвкупност от характеристики и условия,
гарантиращи достоверност на излъчваната и приемана информация, адекватност и ефективност на комуникационните канали, моделирани чрез методите и начините на модерните корпоративни комуникации“ (Палашев 2006:
58). Сред най-важните от тези характеристики и условия (задължителни за
нейното създаване и съществуване) са:
• свободно движение на информацията;
• осигуряване на възможност за трансфер на информационните масиви;
• култивиране на комуникативна адекватност на аудиторията;
• гарантиране на обратна комуникационна връзка при движението на
информацията и т.н.
Независимо от натовареността на съвременните обществени комуникации (повече от всякога) с тежестта на стратегически цели и задачи, класическата комуникационна формула продължава да е валидна. Комуникационният
процес не престава да се разбира като движене на смисли в социалното време
и пространство – опосредствана взаимовръзка, осъществяваща се чрез обмен
на информация между отделните обществени групи в рамките на обща информационна среда. Правилното позициониране на организацията в тази среда
позволява изграждането на цялостна система от адекватни взаимоотношения
и взаимодействия с всички заинтересовани страни. Това включва: комуникационно моделиране на организационните цели и идеи и превръщането им в
реалност; преодоляване на комуникационните изкривявания; преодоляване на
кризисни ситуации; формиране на условия за устойчивост на информационната среда; създаване и популяризиране на общовалидни ценности.
Комуникацията претърпява качествена трансформация и се превръща
в инструмент за провеждане на комуникационна политика. В това ѝ качество
от нея се очаква:
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• да е разбираема и директна. Комуникаторите, които се изразяват
ясно и точно, имат по-големи шансове да бъдат разбрани и оставят
усещането, че казват това, което мислят, и мислят това, което казват;
• да се базира на факти и да акцентира на същественото, а не на детайлите, да е ограничена от гледна точка на суперлативи и прилагателни. Комуникационният мениджмънт е ориентиран към изследване и
изучаване на точната граница между действителност и представи;
• да е непосредствено обвързана с интересите на хората; да търси споразуменията и да избягва преувеличаване на постиженията;
• да засяга директно слуховите и зрителните възприятия на реципиентите. Това, което хората виждат, чуват и разбират сами, е много поважно от това, което им се представя с усилията на маркетинга или
рекламата (Маринов 2004: 74).
Миналите, настоящите и бъдещите действия на една организация са
предмет на интереса на много и различни хора или обществени групи, но
не всички търсят непременно един и същ вид информация. Сложността на
управлението на информационните сигнали произтича от факта, че различните заинтересовани страни се нуждаят от различна информация и един и
същ информационен сигнал не би могъл да е еднакво ценен за всички. Клиентите например се нуждаят от съответстваща информация за продукта
(качество, безопасност, цена), служителите – от информацията, свързана с
тяхната работа (заплата, безопасност на труда, професионално развитие), инвеститорите – от финансова информация (чиста печалба, възвращаемост на
инвестициите) и т.н.
Комуникационното пространство, което се формира в последните
години, се характеризира със своята многопосочност, тотално въздействие
върху хората и организационните системи и висока степен на неопределеност на комуникационните феномени. Затова и комуникационната дейност
и практика на модерните организации изискват глобален подход, стратегическо направление, адекватен анализ на комуникационния контекст, както и
управление на комуникациите, ориентирано към знанието, креативността и
интерактивността. Преодоляването на трудностите по контрола и ръководството на информационните сигнали и постигането на адекватна комуникация печелят за съвременните социални субекти не само лоялността на собствените им заинтересовани страни, но и нови потенциални привърженици.
Комуникационният мениджмънт днес се разбира като фокусиране на
комуникацията за подобряване контекста на непрекъснато променящите се
взаимодействия между организациите и външната среда. Става дума за нова,
високотехнологична ориентация на съвременния бизнес, която засилва конкурентоспособността, комуникационната компетентност и легитимността на
този бизнес от комуникационна гледна точка. Основната цел е да се формулират нови комуникационни стандарти, да се дефинират ясна комуникационна
визия и стратегия на организацията, така че тя да стане част от съвременно-
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то инфообщество. Комуникацията има централно място в този процес. Тя е
ориентирана към приспособяване на организацията към средата чрез интерактивно взаимодействие и усъвършенстване на комуникационната дейност.
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МАСОВИЯТ ПРАЗНИК КАТО СРЕДСТВО
ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ И
САМОСЪХРАНЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА ГРУПА
Дора Кабакчиева
THE MASS HOLIDAY AS A TOOL
FOR SOCIAL INTEGRATION AND
SELF-PRESERVATION IN THE SOCIAL GROUP
Dora Kabakchieva
ABSTRACT: The holiday has its special place in the structural calendar time. Its main
functional load is related to the socio-cultural integration and interaction of people who
share common beliefs, values and emotions.In its diversity nature the phenomenon is
the antithesis of everyday life and the society bound with threads of common experience. It creates a sense of collectivism and promotes unity and preservation of the social
group. The individual participates in the event, demonstrating his/her affection, loyalty,
willingness to protect the common values and the integral connection and solidarity
with the community.
KEYWORDS: holiday, mass holiday, festive culture, social integration, social communication
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“

Празникът има важно значение във всеки един период от човешкото
развитие, изпълняващ различни функции, които надхвърлят границите на
самата празнична дейност. Сложната структура на явлението (както в семантичен план, така и като реализация) предопределя и полифункционалния му
характер. Всеки изследовател, разглеждайки един или друг аспект на празничната култура, засяга в определена степен и въпроса за ролята и предназначението на тази нейна форма. При цялата си многоликост анализите и трактовките са съзвучни, а различията в никакъв случай не могат да се определят
като съществени. Т.е. функциите на празника са относително постоянни и
очертават константен оперативен ред.
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В архаичното общество празникът има мисията:
• да поддържа морала, закона и реда (празниците утвърждават религиозните представи на общността, узаконяват социалната стратификация и организацията на социума) – религиозно-правна функция;
• да опази от външните врагове (специални обреди и ритуали предсказват изхода от предстоящото сражение, жертвоприношенията
осигуряват помощта на боговете) – защитна функция;
• да осигури благополучието и прехраната (чрез специални празнични
церемонии се осигурява плодородието на земята, богатството на улова и т.н.) – производствено-икономическа функция.
Така този културен феномен се превръща в първата „преднаука“, отговаряща на всички въпроси, и положена в основната „школа на живота“, която
моделира поведението на хората и обществото. Като друга, различна система
на ред спрямо делничния, празникът е функционален за социума. В първичните му форми религиозната функция плътно се преплита с обществената задача
по укрепването на общностните реакции на отделния човек и неговата социализация. Общувайки с отвъдния свят и неговите сили, празнуващата общност
комуникира и на микрониво, като загърбва делничната обществена йерархия
и установява отношения на временно равенство. Празничното пренареждане
на делничната структура освобождава потиснатите сили в отделните човешки
същества и създава условия те да се почувстват по-цялостни и по-съвършени.
В по-късните, т.нар. доиндустриални (традиционни) общества, функциите на празника до голяма степен съвпадат с архаичните. Празничните цикли, свързани с вечното възпроизвеждане и възпоменаване на древни събития, са основна част от ежедневния живот на хората. Синкретичният характер на явлението (обединява текстовете, които разказва; действията, които се
извършват; предметите, които участват, както и музиката и танците, които го
съпровождат) е неразривно свързан с народната поезия, с народната драматургия, със занаятчийството, с музикалните и танцовите традиции. Но ако в
древните общества празникът (ритуал и обред) е център на съществуването,
изпълнен с дълбоко семантично и символно съдържание, то в традиционната
култура той постепенно губи първоначалния си, архаичен смисъл, придобивайки нови религиозни измерения, а в редица случаи просто отстъпва редица
свои функции на празничността, натоварена с нови смисли. Въпреки това, в
самата същност на празника, насочен към непрекъснатото и неизменно циклично възпроизвеждане на едни и същи митове, се съдържа неговата изключителна консервативност. Предаването на обредното знание от поколение
на поколение е основна грижа на обществото. По този начин то запазва свещения ритъм и ред, налагани от традицията, но и поддържа идентичността
си (отграничавайки себе си и „своето“ от „другите“, „чуждите“ посредством
„своите“ обреди и представи).
В индустриалните и постиндустриалните общества като правило традиционната религиозна празничност все повече отстъпва мястото си на граж-
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данската. Има, разбира се, и редица случаи, в които тя става част от градския
живот (като празнуването на Вси светии, карнавалите или Св. Валентин на
Запад, а в последните години и в България), или пък остава затворена в селата
(преобладаващ модел за страните в Източна Европа).
Масовият празник несъмнено е многозначен, но всичките му семантични смисли са производни на неговите социални функции, които стават
очевидни единствено съотнесени към основните компоненти на културноисторическия процес: личността, обществото, нацията, държавата, културата, субкултурата. Броят на тези функции не е краен, а редът им не е фиксиран.
Най-общите и универсалните от тях формират основания за устойчиво колективно съществуване, групова консолидация и ефективно взаимодействие,
акумулират социален опит и гарантират социалното възпроизводство. Те се
обвързани и взаимозависими, подчертаването или пренебрегването на някоя
от тях води до дестабилизация на празничната култура. Например акцентуването върху идеологическата функция (което често се случва в тоталитарните общества) води след себе си отслабване на комуникативната и компенсаторната, до емоционален спад и загуба на интереса към случващото се и
обратното – от прекаленото усилване на компенсаторните и емоционалнопсихологическите функции следва подмяна на духовната същност на празника и принизяването му до нивото на потребителско развлечение.
Функционалният анализ обаче във всички случаи позволява да се експлицира социалната същност на празника, както и причините за неговото
култивиране в социума. Празникът е социален феномен, изпълняващ задачи,
които надхвърлят границите на самата празнична дейност. Най-актуалните и
първостепенни сред тях са интегративната, функцията за потвърждаване на
социалния статус и консервативната функция.
В своето многообразие и разнопосочна натовареност явлението е антитеза на ежедневието и обвързва социума с нишките на общото преживяване,
поражда чувството за колективизъм. То е средство за обединение и съхранение на социалната група. Под социална група в случая се има предвид съвкупност от хора, които по определен начин си взаимодействат един с друг, осъзнават принадлежността си към общността и се приемат като нейни членове
от гледна точка на страничните наблюдатели. Т.е. визират се три от определящите характеристики на социалната група:
• определен начин на взаимодействие;
• чувство за принадлежност към групата и идентичност;
• идентификация на групата от външна гледна точка.
Всеки акт от празничното поведение на индивида е социален по своята
природа, защото е включен чрез различни комуникационни канали в контекст от социалната действителност и от обществената система. Празникът
по своята същност е форма на обновление и потвърждение на ценностите в
колективния живот. Акт на съвместната дейност и общо преживяване на групата, той поражда своеобразна организация на нейното съществуване с ясно

Масовият празник като средство за социална интеграция и самосъхранение ...

81

обозначени функции, задачи и отговорности на всеки неин член. При това
степента на интеграция, сплотеност, вътрегрупова солидарност, взаимопомощ и взаимодействие се намира в пряка зависимост от целта на съвместната
дейност, от общите интереси, стремежи и духовни ценности.
Най-общата и универсална функция на празника е интегративната. Тя
обезпечава основанията за обединяване на хората в устойчиви общности и
ефективното им взаимодействие. Проявява се в различни аспекти като:
• стимулиране на груповата консолидация и повишаване на нейното
равнище;
• организиране на съвместната човешка дейност и натрупване на социален опит;
• самоосъзнаване и самоидентификация (етническа, религиозна, териториална, професионална, възрастова и пр.) на членовете на групата
и обществото.
Проблемът за груповата сплотеност е свързан с формирането на особен
тип взаимовръзки, които позволяват на една външно зададена структура да
се превърне в психологически единна общност от хора. Сплотеността се отличава от груповата съвместимост, която предполага, че съставът на групата
позволява напълно да бъде обезпечено изпълнението на необходимите дейности. Сплотеността означава, че групата е интегрирана по най-добрия начин
и в нея е създадено такова ниво на отношенията, при което всички участници
споделят целите, които са ги събрали, и ценностите, свързани с тях. Сплотеността е обусловена и от междуличностното привличане. Взаимните симпатии обикновено са предизвикани от:
• честотата на взаимодействието и солидарния му характер;
• демократичността в отношенията;
• заплаха от страна на други групи;
• постигнати общи успехи и положителни емоции;
• сходство в ценностите и очакванията на членовете на групата;
• привлекателност на групата за индивида;
• удовлетвореност от отношенията в нея и т.н.
Празниците сближават, обединяват и помагат за намирането на общ
език не само между отделни личности и обществени групи, но и цели народи.
Те са културно и комуникационно средство за съхранение на самобитността,
пораждат социален колективизъм, укрепват усещането за съпричастност и
принадлежност към цялото. Те са преди всичко повод за неформално общуване, среща с близки, приятели и колеги. Радостта, веселието и доброто настроение изискват споделяне и в това се състои общият смисъл на явлението.
Интегративната функция на празника способства за конструиране на
социалната идентичност (представата на човека за собственото му „аз“, характеризираща субективното чувство за индивидуална съмотъждественост
и цялостност; идентифицирането на самия човек с типологични категории
като социален статус, пол, възраст, социална роля, норма група, култура) как-
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то в процеса на подготовката на празника, така и в момента на празнуването. Идентичността се намира в диалектическа взаимовръзка със социума и е
формиращ фактор за обществените процеси. Хората я придобиват в процеса
на индивидуалното си развитие, в резултат от психологическите процеси на
социализация и личностна интеграция. Тя е ултимативно необходимо условие за запазване на приемствеността в социалните структури и съхраняване
на културните традиции. Невъзможно е да се поддържа идентичността без
участието на останалите от общността. За да се съхрани доверието към това,
което човек мисли за самия себе си, такъв, какъвто е, се изисква не само имплицитно потвърждение на тази идентичност (дори в случайни, ежедневни
контакти), но и експлицитно и емоционално заредено потвърждение от значими други индивиди. Интеграцията и обособяването на хората на ниво група (етнос, професионален колектив, съсловие и т.н.) е необходима стъпка към
личното им себеосъзнаване и идентификация със съобществото и културата
на света.
Интегративното начало на масовите празници се изразява в различни
по рода си колективни действия, процеси, шествия, фестивали. Многолюдната и анонимна атмосфера на празничното общуване, тесният физически
контакт, ефектът на емоционалното зареждане, всеобщата еуфория и пр. пораждат у индивида чувството за съпричастност и принадлежност към цялото, осъзнаване на себе си като частица от общността (на усещането за „аз“ и
„ние“). Интегративната функция особено се проявява в критични и екстремни периоди от живота на социума, когато групата полага усилия да съхрани
празниците си, да ги осъществи дори когато това е немислимо, особено ако те
се отнасят към висшите ценности на обществото – т.е. екстремната ситуация
заостря смисъла на празника и усилва емоционалното напрежение. (Например христянската вяра по време на турското нашествие на Балканите оцелява и благодарение на празниците и обичаите, които българската общност
ревниво съхранява и празнува въпреки обстоятелствата – сватби, кръщенета
и погребения, честванията на Рождество Христово, Великден и др.) Пораженията, нещастията, кризите създават опасност от разрушаване на общността,
загуба на вярата в общите ценности. Затова е необходимо напомняне и обновление на тези ценности – масовите празници обединяват и интегрират
обществото, потвърждават неговото единство и сплотеност, предоставяйки
възможност на слабото „аз“ да почувства сила и мощ в „ние“.
Прекъсвайки хода на обикновените дни, концентрирайки от поколение на поколение културната активност на хората, прибавяйки към нея нови
обреди, развлечения, декорации, създавайки атмосфера на радост и подем,
празникът се превръща в екзистенциална човешка потребност. Именно това
е определящият фактор (много по-силен и устойчив от първоначалната идея,
ценност или съвкупност от ценности, които са създали този празник) за постоянството и устойчивостта на културната форма. Не случайно при смяна
на празничния календар на официалните или държавни празници обикнове-

Масовият празник като средство за социална интеграция и самосъхранение ...

83

но се променя само името на празника, но формите на неговото провеждане
остават същите.
Празникът е време, в което се активира колективната дейност, идентифицират се връзки и групови принадлежности, обществен статус и положение. Той е момент на публична изява, на ярка и недвусмислена демонстрация
на специфични обществени роли. За специалното събитие се обличат официални дрехи и униформи, заможните представят своите скъпи (модерни)
вещи, заслужилите – своите награди, ордени, медали и други отличителни
знаци, монарсите – короните, мантиите си и всички останали инсигнии на
властта, които в делничните дни не се носят. Празникът демонстрира социалните и културните роли (както и всички останали, различни от всекидневните) в действие, афишира връзки и групови принадлежности. Това понякога
крие в себе си угрозата от експлозия на конфликти. Лидерите укрепват своите
позиции в обществото, а маргиналите (които съществуват практически във
всеки социум) още по-остро чувстват своята изолираност, несъстоятелност
и непълноценност. Празничното време болезнено откроява несполуките в
човешките съдби, самотата, отсъствието на приятели и близки. В такива периоди не само личността, но и групата като цяло има потребност от самовъзхвала и самоутвърждаване. Членовете на колектива подчертават своята
изключителност и отличието си от останалите общности. По този начин се
създават и укрепват вътрешногруповите връзки (много по-силни от междугруповите), развива се чувството за принадлежност.
Главната характеристика на празника е преживяното от участниците
в него чувство за единство със социума. Това чувство има своите естествени
компоненти: психолозите твърдят, че хората, намиращи се в среда, към която
изпитват симпатия, ускоряват пулса си, повишават тонуса си, незабелязано
започват да копират жестовете си. Това усещане създава радостно, приповдигнато настроение, затова и родствените, приятелските и изобщо груповите
отношения се преживяват особено ярко и в резултат на преживяното стават
още по-силни. Консервативната функция е тясно свързана с интегративната
и е логично първата да произтича от втората. Интегративната преди всичко
се заключава в стимулиране на груповата активност, в обединение на индивидите в група с общи характеристики, в осъзнаване на индивидите на мястото си в колектива и ролята на този колектив сред останалите подобни. Същността на консервативната функция се разчита в самото ѝ название (от англ.
conservative – съхраняващ, охранителен, запазващ). Тя съдейства не само за
обединяване на групата, но и за по-нататъшното съхраняване на нейната цялост, за запазване на съществуването ѝ като такава. Конституирането на тази
функция позволява да се изведе класификация на празниците, основана на
типовете групи, за съхраняването на които те служат:
• според мащабите – празници, съхраняващи малки групи (семейни
тържества, сватби, празнуване на важни събития в групата и др.) и
големи групи: етноси, народи (традиционни народни празници, национални празници и т.н.);
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• по степен на разделение на групата – празници, които разделят всички и такива, които разделят част от по-голяма или по-малка група.
Например: Нова година поддържа единството на всички, които признават дадения календар, Деня на св. Валентин празнуват част от
големите и малките групи, а религиозните празници се отнасят към
първия тип, ако държавата има една конфесия, или към втория, ако
тя е поликонфесионална. Към втория тип се отнасят и етническите празници в многонационалните страни. Празниците от този тип
съхраняват групата вътре в общността и при отсъствие на търпимост е възможно да предизвикат конфликтни ситуации.
Поведението на празничната общност се развива в две фази – активна
и пасивна. Първата се наблюдава по време на самия празник – интеграция
на членовете на групата в единното пространство на събитието и активно
участие в празничните действия. Втората настъпва след края на конкретната
проява, когато обединената група продължава своето функциониране и съществуване на качествено друго, латентно ниво, в пасивна форма. Дори след
приключването си празникът служи не само за обединяване на социума, но и
за запазване на неговата цялост и на специфичните му характеристики. Тази
функция е особено актуална за етническите, професионалните, религиозните, териториалните и др. групи. Все по-често в съвремието ни се проявява
в средата на многочислени национални диаспори, пребиваващи в условията
на преобладаващо болшинство на друг етнос. Много са примерите, които я
илюстрират в днешния глобален свят, в който всяка нация се стреми да съхрани своя език, култура, обичаи и традиции и всеки етнос се опитва да запази
културното си своеобразие в иноетническо обкръжение. Празниците помагат
на малките народности да противостоят в културно отношение на големите
и да не позволят да бъдат асимилирани. В празничните дни за членовете на
тези общности се разширява възможността за комуникация на родния език,
за демонстрация на националните костюми, за приобщаване към достиженията на националната култура, транслация на социалния опит и възпитание у
представителите на младото поколение на етническо самосъзнание.
Асимилационна устойчивост се постига благодарение на определени
обективни и субективни фактори:
• обективно за съхранението и функционирането на диаспората съдействат различни образователни, културни, спортни и пр. мероприятия (дни на националната писменост, езикови курсове, срещи на
землячеството, съревнования по националните видове спорт и т.н.),
защото именно в празниците хората най-отчетливо осъзнават своята
принадлежност към общността, националната си идентичност и именно празниците могат да помогнат за съхраняването на тази общност и
да не ѝ позволят да изчезне или да се претопи в чуждата култура;
• субективно асимилационната устойчивост се постига със съществуването на обединително средоточие – национална идея, историческа
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памет, религия или нещо друго, което сплотява, съхранява етническата общност и не позволява нейното разтваряне в иноетническа
среда. Голямо е значението на субективния фактор за създаване на
благоприятни условия за развитие на националната култура, за опазване и поддържане на етноспецификата на групата.
В условията на национална зависимост празникът е въздействащ инструмент за консервиране на етноса с вярност към традицията, корените и
националното единство. Пълното сливане на различните култури, техният
синтез би означавало крах на културата. Ако изчезнат етническите и националните особености на разнообразните празници, ще се загубят и техните
носители – няма по-категорично доказателство за функционалността на явлението като средството за самосъхранение на социума.
Празникът е особен вид комуникация, произтичаща от принадлежността на хората към определена група и съществуването им в рамките на
регламентиран начин на живот. Без съмнение той поражда чувството за свобода, разширява полето на обичайните права, диктува скоропреходен отдих
от ежедневните норми на поведение, но в същото време участниците в него
се обвързват със задължения, отговорности и ангажименти, произтичащи от
асоциирането им в социума. Обикновено това участие има принудителен характер и индивидите, отклонили се от него, са санкционирани като нарушители. Например привърженик на вярата, принадлежащ към определена религиозна общност и странящ от нейните празници, може да бъде обвинен в
отстъпничество, неверие и грехопадение; служител, игнориращ празничните
моменти на своята корпорация, може да бъде порицан за липсата на лоялност
към нея и т.н. Масовите чествания и тържества са лакмусът, който оцветява
хората, принадлежащи формално към определена група и несподелящи нейните идеи и възгледи. Истинският празник се ражда само при искрено отношение към него, при очакването му и радост от факта на осъществяването му.
Огромният социален опит, възпроизвеждащ се година след година в
различните форми на празничната активност, се предава на всяка следваща
генерация. Празниците са една от културните институции, призвани да охраняват, пропагандират и обновяват културните ценности, около които хората организират своя съзнателен живот. Те активизират и интензифицират
човешкото битие, защото открито утвърждават основните, доминантни за
празнуващата общност стойности, характерни за дадена култура в конкретния етап от историческото ѝ развитие.
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ABSTRACT: This article pinpoints art pedagogy as a field that provides for a wide variety in education by means of art forms. Also listed here are the end objectives, strategies,
and education technologies applied in this field.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Демократичните промени в България поставиха пред много изпитания
и образователната ни система. През последното десетилетие сме свидетели
на редица реформи и нововъведения, представляващи пореден етап от утвърждаването на едно ново училище, ориентирано към европейското образователно пространство. Съществените изменения в подхода към педагогическата теория и практика на учебно-възпитателния процес са насочени, от
една страна, към търсенето на ново съдържание, нови отношения и типове
поведение, а така също и на нов педагогически манталитет. От друга страна,
насищането на учебните програми и пособия с прекалено много информация, факти, схеми и пр. затруднява както учениците, така и учителите в осъществяването на образователния процес.
Осигуряването на вариативна образователна среда за децата мотивира
учителите да търсят алтернативни педагогически модели, съобразени с приоритетни и перспективни дейности, иновационни подходи в организацията
на едно учебно развиващо се образователно пространство, в съдържанието
на знанията, уменията и навиците, които трябва да овладеят както самите
педагози, така и техните възпитаници.
Във връзка с това от особена значимост е организацията на взаимодействието на различни педагогически системи и апробирането в практиката
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на иновационни технологии да бъде осъществено като допълнение и алтернатива на единните държавни изисквания и българските традиции в образованието.
През последните години се наблюдава засилен интерес от страна на
специалистите за механизма на въздействие на изкуството върху децата с
проблеми в процеса на обучение и възпитание. Затова в съвременната педагогика се поставя като акцент използването на различни видове изкуства
като важно средство за хармоничното израстване на детето. Оформиха се
няколко направления: психофизиологическо – корекция на психосоматични
нарушения; психотерапевтическо – въздействие на когнитивната и емоционалната сфера; психологическо – има катарзисна, регулативна, комуникативна функция; социално-педагогическо – развитие на естетическите потребности, разширяване на художествено-естетическия мироглед, активизиране
на потенциалните възможности на детето в творческата дейност. Все повече
педагози осъзнават необходимостта от възпитанието на креативни личности
и се обръщат към педагогическите възможности на изкуството.
Процесът на възприемане на изкуството от децата е сложна психическа
дейност, съчетаваща в себе си когнитивни и емоционални елементи. Заниманията с художествена дейност съдействат за сензорно-моторното развитие на
децата (способностите им да различават цветове, форми, звукове), помага им
да разберат езика на различните видове изкуства. Когато говорим за педагогическите възможности на изкуството, трябва да отбележим и още един важен аспект: психотерапевтическото му въздействие върху детето. Като влияе
на емоционалната сфера, изкуството изпълнява комуникативна, регулативна,
катарзисна функция. Съвместното участие на детето с неговите връстници и
с учителя в процеса на създаване на едно художествено произведение разширява социалния му опит, учи го на адекватно взаимодействие и общуване в
съвместната дейност. Психокорекционният ефект от въздействието на изкуството върху детето се изразява в ефекта на освобождаване от натрупаните
негативни преживявания и възможността да пристъпи към нови отношения
с обкръжаващия го свят. В този смисъл артпедагогиката набира все по-голяма популярност в българското образование. Тя възниква като дисциплина на
границата от сливането на такива науки като педагогика, психология, културология, социални дейности и намира широко приложение в практиката
на алтернативното и специалното образование. Трябва да отбележим обаче
съдържателното различие на „артпедагогиката“ от популярния у нас термин
„художествено (естетическо) възпитание“. Артпедагогиката позволява в рамките на образованието да се разглежда не само естетическото възпитание, но
и всички компоненти, коригиращи еволюционния процес, както и социалната адаптация на личността със средствата на изкуството.
Артпедагогиката е своеобразно направление в педагогиката, при което
обучението, развитието и възпитанието на детската личност се осъществява
със средствата на изкуството при преподаването на всеки един учебен пред-
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мет. Дадена дисциплина игнорира традиционната образователна система
като третира непосредствено творческо взаимодействие между педагога, учениците и родителите. Ценността се изразява в това, че и педагогът, и децата, и
родителите са носители на определена култура, а артпедагогиката позволява
плодотворна работа с различни категории ученици: от надарени до изоставащи. Артпедагогиката формира стремеж към това обучението да премине в самообучение, възпитанието – в самовъзпитание, а развитието – непосредствено в саморазвитие на основата на субектно-субективни взаимоотношения.
Тези взаимоотношения предполагат и определени изисквания към личността
на учителя.
Принципите на артпедагогиката се основават на традиционните класически общопедагогически принципи, на принципите за художествено-естетическо и социално-личностно развитие, на принципа за хуманност на
педагогическия процес, принципа за диференциран и индивидуален подход,
като се отчитат възрастовите особености на децата, интегративните връзки
между предметите, креативността.
Основите цели на артпедагогиката са:
1. Формиране на самосъзнанието на детската личност – да осъзнае себе
си като индивид, да си изгради самочувствие като човешко същество.
2. Осъзнаване на връзката на децата със света и тяхното място в заобикалящата ги социална и културна среда.
3. Творческа самореализация на индивида.
Специалните образователни технологии на артпедагогиката са насочени към проблемите на художественото развитие на детето, към улесняване
на процеса на обучение и мисловната дейност. Те допринасят за съхраняването на личността, тъй като обединяват интелектуалното и художественото
възприемане на света, приобщават към духовните ценности чрез всички сфери на изкуството, осигуряват оптимистично навлизане в системата от знания,
съдействат за развитието на всички сетива – чувства, памет, внимание, интуиция, съдействат за адаптацията на личността в съвременния противоречив
свят. Като основни технологии в артпедагогиката се използват играта и педагогическата импровизация. Педагогическата импровизация са непредвидени първоначално действия на педагога, които са обусловени от непредвидени
ситуации, предизвикани под влиянието на вътрешни или външни фактори.
Успехът на импровизацията зависи от проектирането и изграждането на такива форми, които гарантират мотивираност и перспективност на резултатите.
Основният метод в артпедагогиката е интерактивният метод, който е ориентиран към развитие на духовно-личностната сфера на детето, към
нравственото му възпитание, към формиране на етична и естетическа издръжливост. Интерактивният метод предполага не само пореден обмен на
информация, а съвместно търсене на общи позиции, както и тяхното съотнасяне. В интеракцията всяко съобщение се интерпретира от събеседника и по
този начин информацията се връща в обогатен вид. В диалоговия прозорец
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всички субекти са активни: и педагогът, и неговите възпитаници. Ключът към
успеха е емоционалната сдържаност, ненатрапчивост, вътрешната свобода.
Артурокът има многовариантна структура и съдържание, тъй като всяко дете идва в училище с богатството си от знания. Следователно образователното пространство, съдържанието, методите, технологиите се създават не само
от педагога, но и от неговите ученици. Артурокът е двупластов: съдържанието
на темите обогатява съдържанието на изкуството, хармонично съчетани с основния предмет, което спомага развитието на личността както на учениците,
така и на педагога. Всяко занятие съдържа следните компоненти: аксиологически, когнитивен, дейностно-творчески и личностен. Преобладаващ е личностният компонент и това отличава артурока от традиционното занятие.
Тук не можем да не споменем въпроса за подготовката на учителите,
работещи с технологията артпедагогика. В допълнение към традиционните
изисквания те трябва да притежават висок интелект, развито мислене и памет, психологически да бъдат готови да импровизират, да имат потребност
от себереализация, да познават основите на педагогическото творчество, да
притежават риторически и артистични умения и да могат да ги приложат в
своята практика, да формират свой собствен стил и педагогически вкус, за да
могат да разбият обичайните стереотипи. Приветства се наличието у педагога на режисьорски умения, на музикална или хореографска подготовка, тъй
като артпедагогическата практика трябва да е ориентирана към вътрешния
свят на детето, към включването му в образователния процес на равноправни начала с педагога, към развитието на индивидуалността и креативността
както на учениците, така и на педагога, към формирането на потребност за
самообразование, самовъзпитание и саморазвитие.
Наред с понятието „артпедагогика“, много близък по значение и съдържание е терминът „арттерапия“ (art therapy – лечение чрез изкуство). Приложението на арттерапията има за цел да помогне на човек посредством някакъв вид творчество да изрази своето психо-емоционално състояние.
Творчеството има уникалната способност да покаже на повърхността
всичко скрито и стаено, всичко това, което ние не осъзнаваме, това, което ни
„гризе“ и „задушава“ отвътре. Арттерапевтическите упражнения спомагат да
се преодолеят страховете, комплексите, потиснатостта на съзнанието ни. Лявото полукълбо на нашия мозък контролира съзнанието. То може да не пропусне нито една дума, но пред образите и символите, пред спонтанния избор
на цветни петна и дори пред баналните драсканици то е съвършено безсилно.
Дясното полукълбо на мозъка контролира творческата ни дейност, която е
един своеобразен ключ към същинските ни преживявания и важни неосъзнати процеси. Друго съществено предимство на арттерапията е, че няма противопоказания и дава невероятни резултати при работа с деца и младежи,
както и при работа с възрастни.
Видове и методи арттерапия
Арттерапевтическите методи се основават на предположението, че всеки път, когато човек не мисли за художествената стойност на своите произ-
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ведения – рисува, лепи, композира една история, песен или танц – в създадените образи отразява своето вътрешно „Аз“. Творчеството включва много
широк спектър от дейности и затова в рамките на арттерапията постоянно се
появяват нови направления, които ни дават възможност да изберем „ключа“,
да намерим своя път към себепознание и себеизразяване. Към най-популярните видове арттерапия може да отнесем изотерапия (лечение с помощта на
изящните изкуства), музикотерапия, танцова терапия, игротерапия, драматерапия, библиотерапия (корекционно въздействие чрез четене на специално
подбрана литература), артсинтезтерапия (седем изкуства, обединени в унифицирана система за обучение: асоциации, живопис, поезия, драма, пластика, театър, реторика), пясъкотерапия, цветотерапия, фототерапия (лечебнокорекционно приложение на фотографията), видеотерапия, маскотерапия,
анимационна или мултитерапия.
Основни принципи и правила в арттерапията
Изрази от рода на: „Аз не мога да рисувам“, „Аз не умея да танцувам“,
„Имам две леви ръце“, „Нарисуваното от мен куче прилича повече на овца“
и т.под. не се приемат! Задачи от рода на „нарисувай, залепи, танцувай красиво, прочети изразително“ нищо не означават, те дори са противопоказни.
По-важно е да се „разплете, изрисува, изтанцува, изрази …“ – да се даде израз
на натрупаните емоции и стрес, така че по-добре да се разбере, преосмисли,
намери решение, да се подобри физическото и психическото състояние.
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. Словото
е не само присъща за човека проява, словото е и изкуство – изкуство на човешкото поведение, една свръхконцентрация на духовна енергия, която чрез
съответна вокално-артикулационна форма пресъздава осмислена картина на
заобикалящия ни свят.
За да усъвършенстваме нормалното си човешко умение да използваме
целенасочено силата на думите, трябва преди всичко да осъзнаем скрития им
смисъл. Арттехниките ни предлагат безгранични възможности в това отношение. Например вместо да се оплакваме, че детето ни е своенравно и не се подчинява на нашите изисквания, да се опитаме да го привлечем като свой партньор:
1. Вместо да казвате с раздразнение: „Идвай веднага, колко време ще
те чакам!“Дайте команда: „Старт … Бегом, марш!“
2. Вместо заплашителното: „Яж или няма да получиш десерт!“ Кажете радостно: „Когато изчезне това крехко месце от чинията ти,
към теб ще долети нещо още по-вкусно!“
3. Вместо грубо нареждане: „Подреди си стаята/дрехите/бюрото…!“
Кажете с мечтателен глас: „Сега, ако беше магьосник, щеше за нула
време да си подредиш стаята!“
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4. Вместо с досада: „Изчезвай! Махни се оттук!“ Кажете: „Иди да си
поиграеш малко сам, а когато аз се освободя, ще си направим малък
празник!“
5. Вместо възмутителното: „Недей да капризничиш, футболната ти
тениска е в пералнята, облечи някоя друга!“ Кажете утешително:
„Виж тази – тя е сестричката на любимата ти тениска, нека да
облечем нея!“
6. Вместо риторичното: „Ще си легнеш ли най-после да спиш?“ Попитайте заинтересовано: „Можеш ли да ми покажеш хитър начин как
да се скрия под одеялото?“
7. Вместо язвителното: „На кого говоря!?“ Изпуснете парата: „Интересно, на кого ли трябва сега да отпуша ушите!?“
8. Вместо безпомощното: „Повече да не чувам „не искам“!“ Неочаквано
извикайте: „О, виж, едно капризче дойде, хвани го, хвани го бързо, че
да не ни развали настроението!“
9. Вместо скучното: „Колко пъти трябва да повторя!?“ Кажете с мистериозен шепот: „Едно-две-три, предавам секретна информация …
Моля, повторете това, което чувате!“
10. Вместо с менторски тон да попитате: „Изми ли си ръцете?“ Предложете: „Искаш ли да се обзаложим, че от ръцете ти ще потече
черна вода!“
Съществуват множество упражнения и арттехники, но всички те са
обединени от възможността да погледнем в своето творчество като в огледало. Няма никакво значение дали говорим, рисуваме или лепим, дали правим
фотография или танцуваме, дали пишем стихове или съчиняваме приказка,
нашето творчество ще бъде такова, каквито сме ние в дадения момент. Лайтмотивът на всяко наше творение ще отразява нашите чувства и усещания,
моментното ни състояние. Всяко упражнение, всяко сваляне на маската и
освобождаване от напрежението ще ни върне обратно към същността, към
корените, към сърцето, към първопричината.
Упражнения за деца и възрастни:
1. Арттерапевтическо упражнение „Работа с творчески отпадъци“
За изпълнението на това упражнение трябва да извадите всичко, което сте прибрали дълбоко в шкафовете и чекмеджетата, което отдавна е загубило своята стойност, но все ви е жал да го изхвърлите: изрезки от вестници или списания, парчета плат, панделки, стари картички и календарчета,
отдавна изсъхнали флумастери и т.под. Подредете пред себе си тези „съкровища“ и от тях изберете тези, които асоциирате с някакъв спомен от миналото, с който отдавна е време да се разделите – спомени за изпитан страх,
обида, безпокойство, разочарование, неуспех и пр. Опитайте се от всички избрани неща да подредите една обща композиция. Важното е да го направите,
без да бързате и без да анализирате. Към анализ може да пристъпите, когато
завършите композицията. Непременно благодарете на всеки символ за без-
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ценния опит и житейските уроци, благодарете на хората и ситуациите, с
които асоциирате предметите от вашето минало. А с полученото творение
се сбогувайте, по възможност дори го изгорете.
2. Арттерапевтическо упражнение „Разказ за героя“
За това упражнение са ви необходими химикал и бял лист хартия. Седнете удобно. Може да си пуснете приятна музика. Направете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да освободите напрежението и да се съсредоточите върху вашето вътрешно състояние. Едва тогава може да пристъпите към написването на своята история. В тази история се опитайте да
се идентифицирате с героя/героинята, мястото и времето на действието,
неговите/нейните особености на характера и начин на живот. После следва встъпителната част, показваща трансформация на обичайна ситуация,
появили се препятствия или началото на едно пътуване. В изложението (основната част) на разказа героят намира приятели, преодолява всички препятствия, справя се с всички демони и получава награда. И на финала той
намира всичко, към което се е стремил – опит и знания, с които качеството
на живота му се променя към по-добро. Когато завършите своя разказ, прочетете го веднъж, и още веднъж, потърсете сходството си с героя, определете
на какъв етап (по сюжета на разказа) се намирате сега и помислете с какво
може тази история да ви помогне да преодолеете трудностите.
Арттехниките трябва да носят ефекта на прозрението, т.нар. „А-ха
ефект“, тяхната основна задача е да постигнат разбиране. Затова, на първо
мястото, творческият продукт трябва да се анализира не от психотерапевта,
от учителя или родителя, а от автора. Докато анализира или просто съзерцава
своя „шедьовър“, човек сам започва да осъзнава същността на своите проблеми и начините за решаването им, без каквато и да е помощ, без да са му нужни
„патерици“. По правило, това не става изведнъж и много рядко се случва веднага след завършване на конкретната работа, затова е по-добре да съхраним
своите творения и от време на време се връщаме към тях, да ги разгледаме с
друго настроение или от различен ъгъл.
Даже ако ни се стори, че на определено място прозира нашето детство,
че сме направили една „голяма глупост“ или „пълен боклук“ и все още дори
не „намирисва“ на разбиране, не бива да се отчайваме, процесът настъпва.
Арттерапията е уникална с това, че се твори и създава нещо конкретно, тя
лекува чрез това конкретно творение. Когато ни „падне камък от сърцето“ не
е задължително да сме разбрали всички принципи и механизми на избрания
метод.
Изкуството е източник на нови позитивни преживявания, то провокира различни креативни потребности и търсенето на механизми за удовлетворяването им. Детайлното изследване и развитие на артпедагогиката може да
бъде позитивна крачка напред в усъвършенстването на алтернативните технологии в образователната ни система.
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ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – УСЛОВИЕ
ЗА АДАПТАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ В УНИВЕРСИТЕТА
Живка Енчева Военкинова
HEALTHY LIVESTOCK CONDITION ADAPTATION
OF UNIVERSITI STUDENTS
Zhivka Encheva Voenkinova
ABSTRACT: Presented are problems with the healthy lifestyle of students as a condition
for successful adaptation at the university. Referred to are the main factors that oazvat
health impact on students. The possibilities for the realization of the man who is in
excellent health. To maintain a healthy lifestyle by students need to observe a number
of conditions and to solve any problems promptly. For this purpose, the learning process
must be rational built.
KEYWORDS: healthy, students, university, adaptation, life
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Обучението на студентите в университета е живот изпълнен с напрежение и отговорности. Поради това здравословният им начин на живот е от
особена важност. За учебния труд те трябва да са подготвени както психически, така и физически. Организмът има повишени изисквания, които са продиктувани от учебните условия, а те са нови – високото учебно натоварване,
сложността и големият обем на материала, който се изучава.
Университетската учебна програма се отличава със следното:
– учебният материал се усвоява самостоятелно;
– формиране се нов „вузовски“ стереотип;
– появяват се нови грижи;
– води се бюджетът;
– планира се свободното време;
– планира се учебното време [6,с.31].
Всичко това може да доведе до напрежение и стрес, дори и до здравословни проблеми. Много от студентите имат хронични заболявания и началният период на обучение е стресов, а адаптацията е по-трудна.
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О. Б. Сахарова, П. Ф. Кику и А. В. Гришанов [7, с. 42 – 44], разглеждайки
влиянието на факторите на средата на обучение във вуза върху състоянието
на здравето на студентите, провеждат редица изследвания и правят оценка на
хигиенните условия, храненето и физическото развитие, работоспособността, заболяванията и начина на живот на студентите.
Върху здравето на студентите оказват влияние следните фактори:
– средата на обучение;
– начинът на живот;
– нивото на средномесечните доходи за хранене.
Високото ниво на заболеваемост се обяснява с начина на живот, нарушения на физическото развитие /загуба на телесна маса/, ниското ниво на
физическа работоспособност.
Ниското ниво на адаптация на студентите е характерно за началните
етапи на обучение в университета. Поради това е добре да се проектират условия, които ще подпомогнат студентите да открият ролята и мястото си в
света. Задачата, която е свързана със съхраняване и повишаване на психическото здраве, е насочена към формиране на високо ниво на адаптация, която
да съответства на съвременната реалност и изискванията за образование [1,
с. 56 – 57].
„Здравето на студентите трябва да се обезпечава преди всичко с рационално построен учебен процес, основан на организационно- методически
принципи на здравната педагогика, в процеса на реализацията на която се
формира физическата култура на личността на студента, расте нивото на мотивация към физическо съвършенство, решават се задачи по профилактика
на заболяванията и корекция на здравето с цел подобряване. Ефективността на процеса на физическото възпитание се определя като организационен
компонент, програмно методически и научно обезпечен с иновационни подходи към построяване на занятия и материално- техническата база на вуза“
[2, с. 68 – 69].
Създаването на здравословна среда във вуза е в основата на целенасочената работа за съхраняване и укрепване здравето на студентите. Това може
да се осъществи, ако катедрата по физическа култура е в тясно сътрудничество с медицинския работник и администрацията на ВУЗ-а. При направени изследвания на студенти от 1. и 2. курс е установено, че 73,3% от тях имат по 2 и
повече диагнози, 60% недостатъчна телесна маса спрямо ръста. Под средното
ниво се намира физическата им подготовка и функционална състояние [2,
с. 71].
Авторите [2,с.72] предлагат следната оздравителна програма:
– теоретически раздел:
➢ 1-ви курс – понятие за здраве, рискови фактори, контрол и самоконтрол, показания и противопоказания;
➢ 2-ри курс – режим на труд и отдих, рационално хранене, хранене при
заболявания;
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➢ 3-ти курс – профилактика на професионалните заболявания;
➢ 4-ти курс – оздравителна програма, основи на масажа и самомасажа
при заболявания.
– практически раздел:
➢ оценка на нивото на физическото състояние, анализ на динамиката
му по време на обучението;
➢ 2 пъти седмично учебни занятия (общоукрепващи и специално въздействащи физически упражнения на организма);
➢ самостоятелни занимания (според диагнозата или за профилактика
на други заболявания), комплекс упражнения за корекция на фигурата, утринна гимнастика, физкултурни паузи.
Теоретичният раздел се реализира по следния начин:
– лекции;
– групови и индивидуални беседи;
– формиране на теоретични сведения чрез електронна библиотека в
университета.
Практическият раздел се реализира по следния начин:
– по време на учебните и самостоятелните занятия;
– участие в оздравителни масови мероприятия.
Необходимо е да се създават съвременни условия за занятия, като се
обезпечават с кардиограф, спирометър, велоергометър, кардиотренажьор,
пътека, ръчни и стационарни вибромасажори и др. [2, с. 73-74].
И. П. Горелов [3, с. 75] посочва, че за опазване здравето на учащите от
голямо значение е използването на здравеопазващи технологии и високата
отговорност на преподавателите. Дългото поддържане на умствената работоспособност и предупреждаването за настъпване на преждевременна умора
е възможно при правилното организиране на урока и нивото на неговата рационалност. Не трябва да се пренебрегват хигиенните изисквания на урока,
защото те влияят на здравето на подрастващите и учащите се. Емоционалното напрежение може да се омекоти чрез игрови технологии, игрови обучаващи програми, оригинални задачи и др. Този прийом ще допринесе да се решат
редица задачи като смъкване на психическото напрежение, даване на различни сведения, показване на практическото значение на урока, подбуждане към
самостоятелна познавателна дейност.
За разкриване способностите на всеки един обучаван преподавателят
може да използва следното:
– доброжелателност по време на урока;
– спокойна беседа;
– позитивна реакция към всяко изказване;
– внимателно отношение към всяко изказване;
– тактично поправяне на допуснати грешки;
– уместен хумор;
– поощряване към самостоятелно мислене;

96

Живка Енчева Военкинова

– недопускане на емоционален дискомфорт при несправяне със задачите [3, с. 75 – 76].
Сред технологиите за опазване на здравето могат да бъдат посочени
следните:
– личностно ориентирано обучение;
– отчитане особеностите на учащите;
– пълно разкриване възможностите на учащите;
– проектно обучение;
– диференцирано обучение;
– обучение чрез сътрудничество;
– игрови технологии.
Всички посочени по-горе технологии се развиват на основата на личностно ориентирания подход. Това предлага активно участие на обучаемия във
формиране на личностен опит за опазване на собственото здраве, чрез развиване на саморегулация, самосъзнание, формиране на отговорност за собственото здраве, живот, а също и за здравето на другите хора [5, с. 77].
Н. В. Грачева [4, с. 77] посочва, че най-важен държавен проблем остава
здравето, развитието и възпитанието на децата. Важна задача на всяко учебно заведение е не само да обезпечи и организира учебния процес, но и да
съдейства за нормалното развитие и съхраняване здравето на децата. Това от
своя страна изисква използване на ефективни технологии за опазване здравето на учащите.
Биологичните принципи за здравословен начин на живот са следните:
хранене, слънчева светлина, топлина, двигателна активност, игри.
Социалните принципи за здравословен начин на живот са: етичност,
нравственост, воля, способност за самоограничение [4, с. 78].
За опазване здравето на човека е необходимо следното:
– рационално хранене;
– отказ от вредни навици (пушене, пиене на алкохол, използване на
наркотици);
– оптимален двигателен режим;
– закаляване на организма;
– положителни емоции;
– лична хигиена;
Във възпитателната култура на поведение влиза следното:
– хигиена на тялото;
– култура на хранене;
– възпитание в нравственост;
– култура на общуване;
– умения за справедлива оценка на своите и на съучениците, и състудентите потребности.
Физическата култура и спорт насочени към здравословен начин на живот включва:
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– физически развлечения;
– дни на здравето;
– занятия в спортни секции;
– обучение в плуване и празници на вода;
– участие в съревнование и спорт;
– запознаване с малко известни спортове;
– срещи с известни спортисти [4, с. 79].
Лечебно-профилактичните и оздравителни мероприятия са следните:
– закалителен комплекс (водни процедури, слънчева вана, обливане на
краката);
– контрол на често боледуващите;
– укрепваща фитотерапия;
– физиолечение – кварц, инхалатор и др.;
– масажи – лечебен и профилактичен [4, с. 79].
Учебно-възпитателната работа, свързана с опазване на здравето, трябва да е в следното направление:
– обучение на децата;
– работа по приемственост;
– работа с педагогически колектив.
Изследванията сочат, че [4, с. 82] са крайно ниски показателите на физическото и психическото здраве на педагозите. С увеличаването на стажа им
тези показатели стават все по-ниски. Необходимо е те да умеят да се самонаблюдават, а също да наблюдават и колегите си, което се изразява в следното:
– колко често има напрежение в плещите и шията;
– колко често са сбръчкани веждите.
В такива случаи се препоръчва да се наблюдава за известно време природата, да се почива, да се върне усмивката на лицето, защото тя повдига настроението и предразполага. Използвайки оздравителната педагогика, трябва
да се знае, че“ „ Здравето – това е не само отсъствие на болест, но и физическа,
социална, и психологическа хармония на човека. А също доброжелателното
отношение с хората, природата, накрая със самия себе си“ [4, с. 82].
Е. О. Катина [5, с. 106] посочва, че съществува висок интерес към въпросите свързани със здравето на учащите.
Задачите, които трябва да се решават в това направление, са следните:
– в съответствие с целите и принципите на хуманистичното образование трябва да се изгради цялостният образователен процес;
– изграждане на устойчива мотивация у учащите за здраве, обучение и
жизнена дейност;
– усвояване на здравеопазващи педагогически технологии;
– създаване на здравеопазваща образователна среда;
– възпитаване на обща култура и здравна културна среда;
– чрез образователната, възпитателната и организационната дейност на
учителите да се формира здравна култура на обучаващите се [5, с. 109].
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А. А. Федотов [8, с. 180] подчертава, че здравето е безценно достояние
не само за човека, но и за цялото общество.
Здравето позволява на човека следното:
– да изпълни своите планове;
– да успее да реши основни жизнени задачи;
– да преодолява трудности;
– да преодолява значителни претоварвания;
– да има активен и дълъг живот;
– да живее до 100 и повече години.
Хората, които не спазват здравословния начин на живот, стигат до
следното:
– стават малко подвижни (хиподинамия);
– затлъстяват – имат склероза, захарен диабет, нерви, безсъние и проч.;
– снижава се работоспособността, както физическа, така и умствена;
– вялост на мускулатурата;
– нарушена обмяна на веществата;
– преждевременна смърт.
За здравословния начин на живот е от значение правилното редуване на
работата и отдиха. Голямо значение има и пълноценният сън, който трябва да е
достатъчно продължителен и дълбок. Физкултурата и спорта са от изключителна важност за хората, занимаващи се с умствен труд. За здравословния начин
на живот е от значение пребиваването и разходките на чист въздух от 1 до 1,5
часа. Предпазването от простудни и инфекциозни заболявания е също от голямо значение за здравето на човека. До дълбока старост всеки човек има големи
възможности за укрепване и поддържане на своето здраве [8, с. 182 – 184].
Заключение: Поддържането на здравословното състояние на човека
зависи от грижите, които той сам полага за него. Неговите нагласи и мотивация в много случаи определят здравословния му начин на живот. Колкото
по-здрави са студентите, толкова по-бърза, по-успешна ще е адаптацията им
към обучението в университета и толкова по-добър ще е напредъкът им в
обучението.
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CONSTRUCTION AND FUNCTIONING
OF FOSTER FAMILIES IN BULGARIA
Jivko V. Jechev
ABSTRACT: The social service „foster family“ includes activities of recruitment and
evaluation of candidates for foster families, training, mutual adjustment, accommodation and raising a child in foster care, support and supervision. The article describes the
types of accommodation specific funds, which are presented in detail and the number of
foster families in Bulgaria and accommodated them foster children.
KEYWORDS: foster care, foster family, foster child, voluntary foster care, professional
foster care, guaranteed minimum income
Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

В България мярката за закрила на детето „настаняване в приемно
семейство“ [1] се осъществява чрез социалната услуга „приемна грижа“.
Тази социална услуга включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
Настаняването в приемни семейства може да бъде [1]:
1. Краткосрочно – То се предприема за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. През този период се осъществяват мерки за предотвратяване на изоставянето на детето.
2. Дългосрочно – Дългосрочно настаняване се предприема за срок над
една година за деца:
• чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски
права или чиито родителски права са ограничени;
• чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за
тях;
• чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат;
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• чието връщане в биологичното семейство в срока по ал. 3 е невъзможно;
• чието осиновяване е невъзможно.
3. Спешно – Предприема се с цел запазване на живота и здравето за деца:
• изпаднали в бедствена ситуация;
• за които е предприета мярка „полицейска закрила“ след изтичането ѝ;
• които са жертви на насилие и трафик;
• до 3-годишна възраст.
4. Заместваща приемна грижа – предоставя се на дете за кратък период от време (може да се предоставя и периодично), с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа/подготовка на детето в следните случаи:
за осигуряване на полагащ се годишен отпуск на професионално приемно
семейство, при което има настанено дете; – за подкрепа на семействата на
близки и роднини, при които има настанени деца; при заболяване на член на
приемното семейство, за времето на отпуск по болест, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за детето; на деца, настанени
в специализирани институции с цел подкрепа на тяхната социализация; на
родители, които полагат грижи за дете с увреждане за осигуряване на подкрепа, с цел превенция на институционализацията.
Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на
детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция „Социално подпомагане“.Доставчик на социалната услуга
„приемна грижа“ може да бъде дирекция „Социално подпомагане“, общината
или лицензиран доставчик на социални услуги за деца. Отглеждането на детето се осъществява от приемното семейство.
Редът за кандидатстване, подборът и утвърждаването на приемните семейства в България преминава през следните етапи [1]:
Първи етап: Кандидатстване
Кандидатите за приемно семейство подават заявление до дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия им адрес. Към заявлението се прилагат: копие от документ за самоличност; документ от ЕСГРАОН, че не са поставени под
запрещение, не са лишени от родителски права или не са с ограничени родителски права; медицинско удостоверение, че не страдат от болести, които ограничават кансдидатстването им за приемно семейство; документ, удостоверяващ,
че кандидатите не получават месечни социални помощи по реда на Закона за
социалното подпомагане освен в случаите на кандидати за професионално приемно семейство; свидетелство за съдимост; документ, удостоверяващ, че срещу
кандидатите за приемно семейство не е образувано наказателно производство
за умишлено престъпление от общ характер. При необходимост дирекция „Социално подпомагане“ може да изисква и други документи. Едва след това кандидатите за приемни семейства се вписват в регистъра на приемните семейства.
След представянето на документите и вписването в регистъра директорът на дирекция „Социално подпомагане“ определя един или повече социал-
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ни работници, които отговарят за работата с приемното семейство, както определя и социален работник за работа с детето, което може да бъде настанено
в това приемно семейство.
Втори етап: Подбор и оценяване
Оценяването на кандидатите за приемно семейство се извършва от доставчика на социалната услуга, който организира и провежда не по-малко от
4 срещи разговори с кандидатите и останалите членове на домакинството,
резултатите от които се отразяват в стандартен формуляр. Реализират се и
две посещения в дома на кандидатите, където ще се отглежда детето. Важен
момент в подбора е и срещата с двама поръчители, които дават писмена препоръка за кандидатите.
При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка на следните обстоятелства:
• възможността на кандидатите за приемно семейство да осигурят материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително
лично пространство за детето в жилището си;
• притежаването на лични качества на кандидатите за полагане на
„приемна грижа“ по отглеждането и възпитанието на дете в сътрудничество със социалния работник от дирекция „Социално подпомагане“, работещ с детето, и/или с доставчика на услугата, както и с
биологичното семейство, когато това е в интерес на детето.
Оценяването следва да приключи в 4-месечен срок от подаване на заявлението. Срокът може да бъде удължен еднократно с два месеца по обективни
причини, касаещи кандидатите.
Трети етап: Обучение
Провежда се базово обучение на кандидатите, което приключва с доклад и становище от обучителя за резултатите от обучението. То е с продължителност 36 часа за доброволно приемно семейство и е по специална програма. На това обучение приемното семейство се информира за различните
аспекти на приемната грижа – потребностите на децата, как да да се помогне
на дете да развие целия си потенциал и др. Едва след завършване на обучението, директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед за
вписване или за отказ за вписването в регистъра на утвърдените приемни
семейства.
Четвърти етап: Утвърждаване
Всяко оценяване на кандидатите завършва със социален доклад, изготвен от социалния работник, работещ с кандидатите за приемно семейство,
като кандидатите за приемно семейство могат в 7-дневен срок от уведомлението да се запознаят с него и да направят писмени възражения пред директора на дирекция „Социално подпомагане“. Едва след това докладът се представя на Комисията за закрила на детето. Тя разглежда социалните доклади
за оценяване на кандидатите за приемни семейства и постъпилите към тях
възражения и дава предложения за утвърждаване или за отказ.
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Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ издава заповед, с
която утвърждава или отхвърля кандидатите за приемно семейство в 14-дневен срок от представяне на документите.
Причините, поради които едно приемно семейство може да бъде отхвърлено, са основно следните:
• кандидатите отказват да сътрудничат на социалния работник при
оценяването или да бъдат обучавани по програмите, предвидени за
приемните семейства;
• мотивацията на кандидатите противоречи на интересите на детето;
• кандидатите живеят изолирано и не поддържат връзки с близки и
приятели или когато трудно биха намерили достатъчно време за детето;
• децата на кандидата, неговият съпруг или съжителстващото с него
лице се противопоставят на настаняването на дете в семейството;
• съществуват други причини, които биха навредили на психическото,
физическото или социалното развитие на детето.
Комисията за закрила на детето представя социалния доклад, постъпилите възражения на директора на дирекция „Социално подпомагане“. Той
издава заповед, с която утвърждава или отхвърля кандидатите за приемно
семейство в 14-дневен срок от представяне на документите. Но кандидатите
за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки етап от оценяването чрез заявление до директора на дирекция „Социално подпомагане“.
В процеса на предоставяне на услугата „приемна грижа“ биологичното
семейство и законните представители на детето са пълноправен партньор и
тяхното мнение се търси и взима под внимание във всички решения за детето. Изхождайки от правото на всяко дете да живее с биологичното си семейство, когато това е в негов интерес, работата в периода на настаняване
в приемно семейство е насочена към запазване и стимулиране на връзката
дете – родител. В периода на настаняване на детето в приемно семейство на
биологичните родители се предоставя подкрепа и се насочват към услуги,
които биха подпомогнали процеса на реинтеграция на детето.
Настаняването [1] се предприема след успешно приключване на процедурите по опознаване и подготовка между детето и приемното семейство.
Водещият случая и социалният работник на приемното семейство въз
основа на наблюдението и проведените разговори с детето, биологичното и
приемното семейство правят преценка и ако в процеса на опознаване са изградени близки отношения между детето и приемното семейство, се пристъпва към процедура по настаняване.
Когато за настаняване в приемно семейство са оценени и братя и/или
сестри на детето, процесът на опознаване се осъществява с всяко от тях поотделно и при възможност се планира едновременното им настаняване, ако
това е в техен интерес.
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Водещият случая изготвя доклад до директора на ДСП, в който отразява резултатите от процеса на опознаване и мотивира предложението си за
настаняване на детето в приемното семейство.
Въз основа на доклада от процеса на опознаване между детето и приемното семейство директорът на ДСП по настоящ адрес на детето издава административна заповед за настаняване в приемно семейство. Съгласно Административно-процесуалния кодекс заповедта подлежи на предварително (незабавно) изпълнение. В едномесечен срок ДСП предявява иск до Районния
съд за настаняване по съдебен ред. Въз основа на заповедта за настаняване на
детето, директорът на ДСП по настоящ адрес на приемното семейство сключва договор за настаняване с приемното семейство. Договор се сключва за
всяко дете по отделно, независимо че в някои случаи може да става въпрос за
настаняване на братя и сестри. В договора задължително се посочва срокът,
за който се настанява детето, и условията за неговото прекратяване.
В договора ДСП описва отговорностите на приемното семейство
относно грижата за детето: лично пространство на детето в дома на приемното семейство, подходяща храна и режим на хранене и отглеждане съобразно възрастта и нуждите на детето – описва се режимът на хранене на
детето, подходящите храни за възрастта и се посочват предписанията на личния лекар на детето, когато е необходимо спазването на диета; посрещане на
личните нужди на детето; задоволяване на емоционалните потребности на
детето; описват се задълженията на приемното семейство относно осигуряване на грижи за здравето на детето; посрещане образователните потребности
на детето; осигуряване на възможност за поддържане на редовни контакти
на детето с биологичните му родители, близки и роднини или други значими
хора, съобразно плана за грижи на детето и предвидените в заповедта за настаняване и съдебното решение.
Описват се също така:
• отговорностите на приемното семейство относно сътрудничеството
и взаимодействието със социалния работник на детето;
• правата на приемното семейство;
• когато детето се нуждае и от други социални услуги, в договора за
настаняване ДСП описва и другите услуги, които ще ползва детето,
включително „заместваща приемна грижа“.
Приемната грижа в България може да бъде доброволна или професионална.
Доброволната приемна грижа се полага от хора, които са трудово ангажирани, държат си на професията, но искат и да бъдат приемни родители
в такава ситуация те получават само сума за издръжка на детето. С тях се
сключва договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка, както и еднократни помощи.
При доброволна приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години. Например: дете до 7 години получава трикра-
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тен размер на ГМД (гарантиран минимален доход~ около 195 лв; дете от 7 до
14 години получава 3.5- кратен размер на ГМД – около 227.50 лв.; дете от 14
до 18 години получава 4- кратен размер на ГМД – около 260 лв. Всички деца,
отглеждани в приемни семейства, имат право на еднократна годишна помощ
в размер на 325 лв. Тази сума се използва за посрещане на спешни нужди при
децата, като рожден ден, първи учебен ден. За деца с физически и психически
увреждания се изплаща добавка в размер на 75% от ГМД, независимо от дохода на семейството – около 48.75 лв.
От 2007 г. в България се въвежда професионалното приемно семейство, което получава базово обучение по утвърдената програма за обучение
на приемни семейства и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. Тази допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание
на деца се осъществява чрез обучение, включващо най-малко 8 сесии по 3
часа по програма, утвърдена от министъра на труда и социалната политика
по предложение на председателя на Държавната агенция за закрила на детето
и изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
В заповедта за утвърждаване на професионалното приемно семейство
се посочват броят, възрастта и особеностите на децата, за които е подходящо приемното семейство, в съответствие със социалния доклад и заявената
готовност. Професионално приемно семейство, направило два отказа за настаняване на дете, за което е подходящо, се предлага от социалния работник,
работещ със семейството, за заличаване.
При професионалната приемна грижа се сключва трудов договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка,
както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете.
Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:
за отглеждане на едно дете – 130% от минималната работна заплата (около
312.00лв.); за отглеждане на 2 деца – 140% от минималната работна заплата
(около 336.00лв.); за отглеждане на повече деца – 150% от минималната работна заплата (около 360.00лв.)
Приоритетно в професионалното приемно семейство се настаняват:
деца до 3-годишна възраст; деца с увреждания; деца – жертви на насилие или
трафик; деца, спрямо които е приложена мярка „полицейска закрила“, след
изтичането на срока ѝ; деца при условията на заместваща приемна грижа.
Професионалната приемна грижа може да помогне и на много хора, останали без работа, защото се разглежда и като алтернативна форма на трудова заетост.
Юридически приемната грижа стартира в България с утвърждаването на
Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване
на приемни семейства и настаняване на деца в тях – 2006 г. Важно е да се
отбележи как се е развивала приемната грижа оттогава до настоящия момент.
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Първите данни за това развитие са от 2010 – 2011 г. Според тях [7, с.18],
към 31.12.2009 г. 339 деца се отглеждат в приемни семейства, като броят на
настанените деца само за годината е 112. Към 31.12.2010 г. 559 деца се отглеждат в приемни семейства, като броят на настанените деца само за годината
е 221. В началото на 2011 г. вече има около 600 приемни семейства, а децата,
настанени в тях, са над 500.
В края на 2011 г. [4, с.2] има 841 деца в приемна грижа, а в края на 2013 г.
в приемна грижа са настанени 1943 деца. Само през 2013 г. са одобрени над
1000 нови приемни родители. Доклад на Хелзинкски комитет [5] потвърждава броя на децата, отглеждани в приемни семейства към 31.12.2011 г. – 841, но
същевременно сочи от утвърдените професионални приемни семейства – 148
и утвърдените доброволни приемни семейства – 693, към тази дата.
Към 01.01.2013 г. според данни на Националната асоциация за приемна грижа [4] от официалната страница на агенцията утвърдените приемни
семейства в България са 1425, в които са настанени 1144 деца. А броят на
утвърдените приемни семейства, в които не са настанени деца, към края на
2012 г. е около 300.
Следващите съществени данни за развитието на приемната грижа в
България се съдържат в Национален социален доклад на Република България 2013 – 2014 [5, с.12], в който се сочи, че съществени резултати са постигнати и в рамките на изключително важния национален проект „И аз имам
семейство“: към края на м. февруари 2014 г. са утвърдени общо 954 приемни
семейства и общо 1 122 деца са ползвали услугата.
Последните статистически данни от началото на 2015 г. [6], [2] за приемните семейства показват, че те спасяват средно по 3 деца в риск всеки ден.
През първото полугодие на годината при приемни родителите са били настанени 642 деца. Това са изоставени бебета, деца, жертва на домашно насилие
или такива, които са били отглеждани в лоши условия.
Вече 2178 деца живеят при непознати семейства. вместо при биологичните си родители. Броят на временните майки и татковци, съгласили се да
приютят чуждо дете, е 2160. В момента 473 от тях чакат в дома им да бъде
настанено дете. Делът на професионалните приемни семейства, т.е. на тези,
които ще се грижат за деца срещу заплащане, е 20 пъти по-голям от този на
доброволните майки и татковци. По данни на Агенцията за социално подпомагане в началото на годината в регистъра са вписани 260 приемни семейства, 256 от които професионални“.
Професията приемен родител е започнала да съществува от 2010 г., а за
да могат кандидатите да я практикуват, е нужно обучение в центрове и фондации, доставчици на услугата. Интересът към приемната грижа се засили
именно когато дейността се превърна в професия. За отглеждане на едно дете
професионалните приемни майки и татковци получават заплата от 435 лв.
Ако се грижат за две деца, сумата става 493 лв. Временните родители разполагат и с месечна помощ в зависимост от възрастта на детето, която варира
от 195 лв. до 227 лв.
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По статистически данни от края на 2014 г. най-много професионални
приемни родителите има в Шумен, Търговище, Пазарджик:
• в Шумен [8] – 188 приемни семейства; от тях най-много се отглеждат
в Община Шумен – 65 и Община Нови Пазар – 61;
• в Пазарджик [8] – 96 приемни семейства;
• в Търговище [8] – 78 семейства.
Посочените данни показват голям потенциал за развиване на приемната грижа и приемното семейство в България. Това е огромна крачка към извеждането на децата в риск от институциите и осигуряването и пълноценна
социализация в семейна среда.
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MEDIA IN OUR SOCIETY
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ABSTRACT: The media play a very important role in our society, computers are an
integral part of the life of modern man. More people play computer games, and there are
many prejudices that computer games have a negative impact on people.
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compensation
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изслeдвания“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Медиите играят много важна роля в нашето общество, а компютърните
игри са неделима част от живота на съвременния човек. Все повече и повече
хора играят компютърни игри, а има много предразсъдъци, че компютърните
игри имат отрицателно въздействие върху хората. Това наистина ли е така
или компютърните игри могат да ни помогнат в училище и в общността?
Въпреки че нашето любимо хоби носи много положителни ефекти и
дори може да бъде от полза за децата, юношите, а дори и за възрастните, е
наложена нагласата, че видео игрите са вредни за децата.
От известно време насам много проучвания и изследвания изтъкват
различни положителни ефекти на видео игрите (насърчават творчеството,
пространственото мислене, двигателните умения и т.н.). Въпреки че те са доказани от много изследователски екипи, все още много хора вярват, че видео
игрите са вредни за децата и юношите.
Изследователи от Института Макс Планк в Берлин открили, че компютърните игри стимулират области на мозъка, които са отговорни за пространственото мислене и визуалното възприятие, а изследователи от Мичиганския държавен университет са установили, че децата, които често са били
в контакт с видео игри, са склонни да бъдат много по-творчески настроени,
отколкото другите деца на същата възраст. При внимателен подбор правил-
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ните видео игри подпомагат развитието на детето, следователно могат да бъдат полезни и то в много отношения.
Играта е социална дейност, а видео играта включва не само комуникация, но и конкурентно поведение, роли и най-важното – толерантност. Видео
игрите могат да свържат хората по целия свят. Налице е сближаване между
различните култури. Положителните ефекти от видео игрите са многобройни, което ги прави подходящи и за деца.
Денис Рейсдорф (www.pcgames.de) изтъква положителните последици от видео игрите, като повишаването на креативността, подобряването на
пространственото мислене и двигателната координация.
Изследователи от Мичиганския държавен университет са установили,
че региони в мозъка на играещи видеоигри деца са по-активни в сравнение с
неиграещи.
Изследванията за видео игрите често са свързани с въпроса за отрицателните последици от виртуално насилие и усещането на субектите в реалния
свят. По-голяма полза обаче имат проучванията, които се занимават с потенциално положителните ефекти от игрите при тяхното правилно използване.
Едно скорошно проучване показва, че видео игрите подобряват умствените способности и на възрастните хора.
Д-р Джеймс Галвин, директор на Barlow център Pearl за Memory изследване и лечение на Нюйоркския университет Langon проучва общо 681 пациенти на възраст 50 или повече години.
За целите на своето изследване той използва видео играта „пътно турне“. Дори и след една година редовна употреба на играта са налице когнитивни подобрения при тестваните, които иначе могат да бъдат постигнати
в продължение на период от три години. При повторен тест става ясно, че
възможностите за постигане на концентрация при играещите видео плейъра
са много по-добри в сравнение с тези, които поддържат мозъците си само с
кръстословици. В проучването си Галвин доказва огромния потенциал на видео игрите за поддържането на капацитета на мозъка в напреднала възраст.
Сред много отговорни родители компютърните игри се възприемат с
недоверие, заради нездравословното влияние, което се твърди, че имат върху
детето. Често компютърните игри са славят с това, че насаждат насилие и водят до затлъстяване. По този начин обаче се пренебрегва положителното влияние, което компютърните игри могат да окажат върху развитието на детето.
Ефектът на компютърната игра върху детето е винаги в контекста на лични,
социални и медийни фактори. Според експерти компютърни игри са полезно средство, което родителите и учителите трябва да използват съзнателно и
целенасочено. Ако родителите имат влияние върху това колко време детето
прекарва пред компютъра и играе компютърни игри, какви игри играе, както
и да гарантират, че детето също получава достатъчно упражнения на чист
въздух, видео играта може да бъде доста полезна за детето. Според проучванията, въпреки нарастващия брой на компютри в домакинствата и въпреки
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нарастването на времето, прекарано пред тях, излизането с приятели и играта
с тях е любимо занимание на много деца на възраст от шест до 13 години.
Интернет сайтове като sat1spiele.de предоставят преглед на различни,
подходящи за деца, игри в различни категории, които можете да опитате с
детето си. Експертите са на мнение, че компютърните игри трябва и може да
се използват отговорно, както всички други медии. По този начин можете да
сте сигурни, че тяхното положително влияние се използва за развитието на
детето.
Дълго време витаеше слух, че има връзка между видео игрите и насилието. Много проучвания показват, че тези игри могат да бъдат с положително
въздействие върху нашия психологически и дори физиологичен статус:
1. „Super Mario 64“
При разглеждането на мозъците на всички субекти с ядрено-магнитен
резонанс (MRI), изследователите са открили, че групата, играеща видео играта, показва увеличаване на сивото вещество в районите на десния хипокампус, префронталния кортекс и части на малкия мозък. Тези области на
мозъка са отговорни за пространствена ориентация, образуване на памет,
стратегическо мислене и фината моторика на ръцете.
„Докато при предишни проучвания на промени в мозъчните структури
с видео плейъри можеше само да гадаем, с това проучване вече можем да докажем пряката връзка между равнопоставеност и нарастване на обема“казва
ръководителят на изследването Simone Кюн.
Кюн и нейните колеги заключили, че заболявания, при които може да
се променят специфични области на мозъка, са лекувани с видео игри. Това
може да се постигне например при шизофрения, посттравматично стресово
разстройство и болестта на Алцхаймер.
2. „Starcraft“ може да ни направи по-интелигентни.
През август, британски учени са установили, че определение видео
игри, особено стратегически игри като „Starcraft“ и симулационна игра „Sims“,
могат да бъдат полезни. Последващите психологически тестове показват, че
участниците извършили по-добре когнитивните функции и изпълнили задачите по-бързо и по-точно.
„Ние трябва да разберем какво точно е въздействието от тези игри и
дали ефектът е постоянен или когнитивното възстановяване след известно
време изчезва“ – заявява изследователят Брайън Глас. „След като имаме отговори на тези въпроси ще е възможно да се развият клинични интервенции,
които тушират симптомите на дефицит на вниманието и хиперактивност, а
травматични мозъчни наранявания ще могат да бъдат лекувани.“
3. Видео игрите могат да забавят процеса на стареене.
Игри, които стимулират мозъка, може да предизвикат забавяне на естествения процес на стареене на мозъка. Бей прави проучване на 681 здрави
лица на 50-годишна възраст. Според проучването на университета в Айова,
в рамките на седмица, при игра по 10 часа (играта е специално разработена)
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се установява, че естественото разлагане на някои познавателни способности
може да бъде потушено. В някои случаи с до седем години.
4. Може да се помогне на децата с дислексия и трудности в четенето.
През февруари, италиански учени откриха в университета в Падуа, че
децата с дислексия могат да подобрят своите умения. Изследователите разделили деца на възраст от 7 до 13 години в две групи. A група играе екшън игра
„Rayman Raving Rabids“, а другата група е участвала в мач с по-бавни темпове.
Когато способността за четене на децата е проучен, учените са установили, че
децата, които са играли екшън игра, може да прочетат текст по-бързо и поточно. Авторите на изследването впоследствие са с хипотеза, че екшън игрите
могат да помогнат за подобряване на вниманието и способността за четене.
5. Видео игрите могат да облекчат болката.
Учените са открили доказателства, че видео игрите, особено игрите, където виртуални реалности играят роля при тревожност и болка, причинен
от медицински интервенции, могат ефективно да се понижат. Проучването
установява, че пациенти, подложени на химиотерапия или други тежки процедури изпитват по-малко стрес и тревожност и се чувстват по-добре, когато
са във виртуална реалност и са съсредоточени върху други неща, различни от
тяхната болка. Пациенти с изгаряния оценяват тяхната болка 30 до 50 на сто
по-ниска, след като са играли тези виртуални игри.
6. „Call Of Duty“ може да подобри зрението си.
Това е резултат от проучване от университета в Рочестър.
Изследователите са на мнение, че техните резултати показват потенциала на видео игрите (фактът, че противникът неочаквано ще се появи в игра и
внезапно се изисква действие, налага играчите да обработват визуалната информация бързо). Именно екшън игрите могат да бъдат метод за коригиране на
лошо зрение при някои пациенти. Способността ни да различаваме светли петна на тъмните области е важно, например, за да може да шофираме през нощта.
7. Видео игрите могат да бъдат по-полезни, отколкото говорна терапия.
Видеоигрите често се свързват с психични заболявания. Проучванията
показват обаче, че те могат да са лек и за тези болести. Учени от Нова Зеландия
са разработили един необичаен метод за лечение на тийнейджъри с депресия.
Младежите трябва да играят „Спаркс“, една игра, която е разработена с цел лечение на младите пациенти. В изследването са участвали 168 младежи със средна възраст от 15 години. Участниците са разделени на случаен принцип в дре
групи. Едната групата е лекувана с „нормална“ методика (индивидуални сесии с
психолози). Втората група играе „Спаркс“. В тази игра фантазия играчите създават аватари, които ще унищожат тъмните, негативните мисли за реда във виртуалния свят, за да се възстановят. Всяко ниво носи на играча факти за депресията,
стратегии за справяне с негативните емоции и техники за релаксация.
Резултатите от „Спаркс“ група са много обнадеждаващи. Около 44 процента от пациентите са напълно излекувани от депресията. В контролната
група има само 26 процента.
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8. Можете да помогнете на пациентите с инсулт да оздравеят.
За пациентите с инсулт оздравителният процес често е дълъг, понякога дори невъзможен. Деби Ранд, изследовател от университета в Тел Авив, е
открил начин за лечение на тези пациенти, ефективно и икономично: с видео
игри. Изследвани са пациенти, прекарали инсулт, които са разделени на две
групи. Едната се третира по традиционния начин, другата с видео игри на
Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii конзоли. За професионален терапевт
като Деби Ранд ползите от използването на видео игри в много отношения
са ясни.
И двете групи пациенти показват напредък, например в хващането, но
се оказва, че само видео плейърът е в състояние да осигури подобряване на
силата на ръката. Във втората група не само движат ръцете си по-добре, но
техните движения са целеви, а не просто имитация на упражнението, какъвто
е случаят в контролната група.
„Медийна грамотност“ в днешното общество играе много голяма и
нарастваща роля. Към медийна компетентност се отнася способността хората да се справят съответно с медиите и тяхното съдържание и адаптацията
за използване за собствените нужди и цели. Към медиите се отнасят книги,
вестници и списания, както и радио, телевизия и дори компютри и интернет.
Едно дете, играейки на компютър поддържа своето пространствено въображение и логическо мислене. В допълнение, компютърните игри могат да имат
мотивиращ ефект и отзивчивост.
Затова колкото по-рано и целенасочено детето се научи да се справя с
медиите, толкова по-рано ще усъвършенства медийните си умения. Ето защо
е важно да се научи детето на правилна работа с тях.
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THE CONCEPT „SERVANT-LEADER“
Ivan P. Ivanov
ABSTRACT: In the text are presented the Concept of the Servant Leadership by Robert
К. Greenleaf. This is the theory and practice of morally committed leadership in which
the leader cares about the welfare of his followers – the characteristics, behaviors, principles and effective work environments of servant leaders.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

ОСНОВАТЕЛ. Основател на модерното движение за сервант-лидерс
тво (Servant Leadership, обслужващо лидерство) e Робърт Гринлийф (Robert
K. Greenleaf, 1904 – 1990). Той работи като топ-мениджър на AT&T четиридесет години и изследва властта в организациите. Основният му извод е, че
силно доминира авторитарният стил, и счита това за неправилно. Гринлийф
влияе на цяло едно поколение.
Основите на концепцията се намират в първите три големи есета на
Гринлийф: „The Servant as Leader“, „The Institution as Servant“ и „Trustees as Ser
vants“. Най-важната му работа е Servant Leadership (1977/2002), а подзаглавието – пътешествие в същността на легитимната власт и величие.
Философията и практиките на сервант-лидерството са изразени в много
отношения и прилагани по много поводи. Някои от най-известните привърженици са: Ken Blanchard, Stephen Covey, Peter Senge, M. Scott Peck, Margaret
Wheatley, Ann McGee-Cooper & Duane Trammell, Larry Spears, Kent Keith.
ПРОИЗХОД НА КОНЦЕПЦИЯТА. Като философия сервант-лидерст
вото има древен произход.
Има мисли, приписани на Лао Дзъ, за когото се смята, че е живял в Китай в VI век пр.н.е.: „Най-добрият владетел е този, за чието съществуване
хората не знаят. След това идва този, когото обичат и хвалят. След това – друг,
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от когото те се страхуват. След това идва един, когото те презират и срещу
когото се борят.
Мъдрецът е скромен и беден на думи. Когато задачата му е изпълнена и
нещата са приключили, всички хора казват: „Ние самите сме го постигнали!“
В IV век в древна Индия Chanakya или Kautilya пише: «Кралят (лидерът) трябва да счита за благодетелно не това, което е угодно за него, а това,
което е угодно за неговите подчинени (последователи)».
Иисус Христос наставлява своите апостоли:
„42. Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че ония, които се считат
за управители на народите, господаруват над тях, и големците им властват
над тях.
43. Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, ще
ви бъде служител;
44. и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всичките.
45. Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи, и да даде живота Си откуп за мнозина. (Марко 10:42 – 45).“ [1]
В Исляма отношението на лидера (удостоеният с власт от Аллах) към
последователите е регламентирано в Свещения Коран:
15:88. Не устремявай поглед към онова, което дадохме за наслада на
групи от тях, и не скърби за тях! И спусни своето крило над вярващите!
26:215. и спусни крилото си над вярващите, които те последват! [2]
ПОНЯТИЕТО „СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО“. За пръв път е употребено
от Гринлийф в 1970 г., в есето му «The Servant as Leader» (Servant се превежда
като служител, слуга, прислужник). Есето е написано, за да насърчи хората да
поемат повече лична отговорност.
В друго есе: „Essentials of Servant Leadership“ той пише, че идеята му има
своите корени в книгата на Херман Хесе „Пътуване към Изтока“. В тази история е представена група хора на пътешествие. Централен герой в книгата е
слугата Лео, който не само ги обслужва, но и поддържа духа и настроението им.
„Лео беше един от нашите слуги (естествено, също доброволци, каквито бяхме и ние) … Този скромен човек имаше в себе си нещо особено привлекателно, което, без да е натрапливо, ни спечелваше и всички го обичахме.
Работата си вършеше с радост, обикновено пееше или тихо свиреше с уста,
никога не се изпречваше пред очите, ако не ти бе необходим — идеален слуга… В сравнение с някои хора от нашата общност, на които, независимо от
тяхната стойност и вярност към Съюза, им беше присъщо нещо престорено,
изолиращо, нещо тържествено и фантастично, слугата Лео създаваше впечатление на смирен и естествен, бе …приветливо невзискателен.“
Всичко върви добре, докато Лео изчезва. След това групата попада в
хаос и пътуването е изоставено. Те не могат да се справят без слугата Лео.
„Изчезването на слугата Лео неочаквано и жестоко разкри пропасти от
разединение и безпомощност, които разкъсаха нашата досега привидно тол-
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кова здрава сплотеност. Някои от нас знаеха или действително предусетиха
веднага, че Лео нито е претърпял злополука, нито е избягал, а тайно е бил
отзован от съюзното ръководство… Едва Лео ни бе изоставил и на нашата
вяра и единодушие се сложи край, сякаш от невидима рана изтичаше червената животворна кръв на нашата група. Отначало избухнаха различия в
мненията, после открити спорове по най-безполезни и най-смешно дребнави
въпроси…За съжаление той не бе единственият и накрая от нашата група не
остана някой…“
Разказвачът след няколко години установява, че слугата Лео всъщност
е лидер (старейшина) на Съюза, който организира пътешествието, направляващ дух, благороден лидер. [3]
Гринлийф разказа историите на три исторически личности, които промениха света, в които те живеят. Джон Улмън, американски квакер, използва нежно убеждаване, за да убеди квакерите да се откажат от своите роби в
XVIII век в Америка. Томас Джеферсън отказва президентски пост по време
на Американската война за независимост, за да се върне в родния си щат и да
създава закони, които оформят бъдещето на Вирджиния, както и на новата
нация. Николай Грюндвиг е датски теолог и поет, който подкрепял датските
училища за възрастни и с това променя страната си през XIX век. Всеки по
свой начин е лидер-слуга, изграждащ по-добро общество.
ДЕФИНИЦИЯ. Въпреки че идеята за сервант-лидерство е станала широко известна и се практикува, лидерите-слуги все още не са лесно разпознаваеми или лесно разбираеми. Една от причините е, че самият Гринлийф
всъщност не дефинира сервант-лидерството, а описва как лидерът служи и
как тези действия влияят върху другите.
По-късно Laub (1999) е предложил дефиниция: „Сервант-лидерството
е разбиране и практика на лидерството, за което личният интерес на лидера съвпада с благото на последователите. Сервант-лидерството насърчава
оценката и развитието на хората, изграждането на общност, на практики
за автентичност, споделяне на властта и статуса за общото благо на всеки
индивид, общата организация и тези, обслужвани от организацията.“ [4]
Повечето автори възприемат сервант-лидерството като базова философия на лидерство, демонстрирано чрез специфични характеристики и практики. Центърът за сервант-лидерство в Pastoral Institute in Georgia определя
сервант-лидерството като: „Пътешествие през целия живот, което включва
откриването на самия себе си, желанието да служим на другите, както и
поемането на такъв ангажимент. Лидерите-слуги непрекъснато се стремят
да бъдат надеждни, съзнателни, смирени, грижовни, мечтатели, овластени,
ангажирани, компетентни, добри настойници и строители на общността.
За разлика от йерархично определеното лидерство, сервант-лидерство
то подчертава сътрудничеството, доверието, емпатията и етичното използване на властта.“
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James Sipe и Don Frick посочват, че лидерите-слуги са лица с характер,
поставят хората на първо място, квалифицирани комуникатори, състрадателни сътрудници, далновидни мислители са и упражняват морален авторитет. Те не са сервилни или меки, могат да вземат трудни решения.
ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ. Моделите на съгласие, валидиране и легитимация, които определят процеса на лидерство включват йерархичната
връзка между лидер и последовател. Но тези процеси на взаимни влияния са
модифицирани в концепцията за лидер-слуга. [7]
Гринлийф забеляза, че има лидери, които се грижат за собствената си
лична изгода – собствената власт, богатство и слава. Но има и лидери, които
бяха лидери, за да помагат на своите колеги и да служат на своите клиенти. Те
са най-ефективните лидери. Той ги нарича лидери-слуги.
Всичко започва от естественото желание да се служи. След този съзнателен избор следва стремежът за ръководство. Такъв човек се отличава рязко
от индивида, който иска да е лидер поради потребност да удовлетвори своя
стремеж към власт или да придобие материални ценности – за такива хора
служенето би било по-късен избор, след лидерството.
Гринлийф смята, че най-добрите лидери са тези, които не са се грижили
единствено за изпълнението на задачите, но също и да се променят хората.
Той определя лидерът-слуга: Лидерът е първо слуга. Разликата се проявява в
грижите. Хората, докато са били обслужвани, стават по-здрави, по-мъдри, посвободни, по-самостоятелни, по-вероятно е и самите те да станат слуги [Ib.].
Лидер и служещ са противоположни видове. Между тях има безгранични оттенъци и съчетания. Разликата е в това, че служещият отдава приоритет
на нуждите на хората. Тест за ефективност на лидера-слуга е индивидуалният
ръст на тези, на които служи, стават ли тези хора по-благополучни, мъдри,
свободни, автономни. Особено важно е влиянието върху най-малко привилегированите.
Лидерите-слуги са ефективни, защото обръщат внимание на колегите
си, така че те могат да им помогнат да растат и да изпълняват качествено работата си на възможно най-високи нива. Те обръщат внимание на клиентите
си, така че да могат да разберат от какво клиентите им се нуждаят и и им го
предоставят.
Този фокус върху развиващите се хора е стратегически. Когато помагате на колегите си да растат, това е една тройна победа – вашите колеги намират реализация, капацитетът на вашата организация расте и качеството на
обслужването на клиентите се увеличава.
Лидерът-слуга може да заема, а може и да не заема официална ръководна длъжност. Той поощрява сътрудничеството, доверието далновидността,
внимателното и етичното използване на властта и разширението на пълномощията.
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ДЕСЕТТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИДЕРА-СЛУГА. През 1970 г.
Гринлийф идентифицира някои характеристики, намиращи се в практиката на сервант-лидерството. [4] Концептуалната рамка е изразена в „Десетте
характеристики на лидера-слуга“, описани от Larry Spears (1998), който след
метаанализ на литературата извежда есенцията на идеите на Гринлийф [7;8].
1. Слушане, внимание. Слушането е способността спокойно да се възприема другият. То е ключ към потенциала за използване на други характеристики на лидера-слуга. Това включва и внимание към собствения вътрешен глас и старание да се разбере собственото тяло, дух и разум. Внимание и
сеанси на самоанализ са естественият път за развитие на лидера-слуга.
2. Емпатия. Лидерът-слуга се стреми да разбере и съчувства на другите.
Хората се нуждаят от приемане, уважение и признание на тяхната уникалност.
Основната идея е желанието да видите ситуацията от гледната точка на другия.
3. Лекуване. Едно от големите предимства на лидерите-слуги е капацитетът за лечение на себе си и другите. Лидерите-слуги осъзнават, че могат
да помогнат за отстраняването на различни емоционални вреди на хората, с
които влизат в контакт. Излекуването представлява действена сила за преобразуване и интеграция. Едно от големите преимущества на лидера-слуга е в
потенциала за излекуване на себе си и другите.
4. Осъзнаване, осведоменост. Общата осведоменост и особено самосъзнанието укрепват лидера-слуга. Осъзнаването изисква вяра от страна на
лидера, че има силата и способността да се справи с проблема и да намери
решение. Общата осведоменост и особено самосъзнанието придават сила на
лидера-слуга.
5. Убеждаване. Лидерите-слуги се стремят да убедят другите, а не да ги
принудят да изпълняват. Те ефективно търсят консенсус в рамките на групата. Основните принципи на този тип лидерство са сходни с тези в семейството – и в двата случая това е връзката на всеки с всекиго, която укрепва цялото;
желание да отдават себе си и влияние чрез убеждаване, поради личния пример на лидера.
6. Концептуализация. Лидерът-слуга се стреми да гледа на проблема
(или организацията) от концептуална гледна точка – да се мисли извън пределите на ежедневните задължения.
7. Проницателност, далновидност. Това са качества, тясно свързани
с концептуализацията. Тя е тази характеристика, която дава възможност на
лидера-слуга да разбере уроците от миналото, реалността на настоящето и
вероятните последствия от решенията за бъдещето. Концепцията позволява
трудностите да станат поуки, градивен елемент на организацията.
8. Привързаност към хората, ръководство. Това е качество на лидера-слуга, което му дава предимство при избора на персонал и обучението му
чрез менторство и коучинг. Оправдаване на доверието на другите.
9. Ангажимент за растежа на хората. Лидерите-слуги смятат, че хората имат ценност, надхвърляща приноса им като работници. Затова те се
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ангажират с развитието на всеки индивид в рамките на организацията и са
отговорни за формиране на личното, професионалното и духовното израстване на служителите. Лидерът-слуга е дълбоко заинтересован от развитието
на всяка личност.
10. Изграждане на общността. Сервант-лидерството предполага, че
сред тези, които работят в предприятия и други институции, може да се създаде истинска общност, съ-общество, колектив. Изграждане на общността
изисква умения, голяма част от времето и приемане на всеки елемент на околната среда.
Важно е да се отбележи, че тези характеристики не са просто черти
или умения, притежавани от лидера. По-скоро, сервант-лидерството е етична гледна точка за лидерството, което се основава на тези основни морални
принципи.
В едно изследване на сервант-лидерството [4] се потвърждават шест от
тези характеристики: слушане, емпатия, убеждаване, предвидливост, ангажираност към развитието на хората, както и изграждане на общността. Три
други характеристики не са толкова ясно идентифицирани: информираност,
концептуализация и настойничество. Характеристиката, която не е регистрирана е лекуване, определяно като намиране на цялостността в себе си.
Други въпроси са били предназначени да оценят ефективността на работната среда на лидера-слуга. Данните показват, че лидерите-слуги са ефективни в среда, където се набляга на техните ценности и приоритети. В такива
работни среди говорене на истината е чест, откритата комуникация е правило, а акцентът е върху хората, а не върху печалбата [Ib.].
ИНСТИТУЦИЯТА КАТО „СЛУГА“. Във второто си есе: „The Institution
as Servant“ (1972), Гринлийф пише това, което по-късно се нарича „кредо на
лидера-слуга“: „грижите за хората, от по-способните за по-малко способните,
взаимното обслужване, е основата, върху която се гради едно добро общество.
Тази грижа до голяма степен се осъществява чрез институцията – често голяма, сложна, мощна, безлична; невинаги компетентна; понякога корумпирана.“
Сервант-лидерството в крайна сметка е промяна на света. Най-добрият
начин да направим това е да променим нашата институция отвътре.
Характеристиките на институциите-слуги:
• Грижа за всеки – служители, клиенти, бизнес партньори, кредитори,
акционери и общности.
• По отношение на служителите – обучение и постоянна квалификация, индивидуализирани програми за растеж и развитие, както и
развитие и насърчаване на възможностите.
• Стремеж да се създаде култура на доверие и позитивно третиране от
първия ден (например липса на изпитателен срок).
• Стимулиране и награждаване на работа в екип и вземане на решения
на ниво, най-близо до клиента.
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• Обучение на служителите за бъдещето, а не само за настоящето.
• Внимателно изучаване на клиентите така, че да се създадат програми,
продукти и услуги, от които техните клиенти наистина се нуждаят.
Като резултат, клиентите стават лоялни поддръжници на организацията – продължават да използват програми, продукти и услуги,
които се предлагат от нея.
• Грижа за общностите, в които работят – местните социални и икономически мрежи и природната среда. Уважение на различните гласове
в общността. Партньорства с обществени групи, както и насърчаване на общественополезен труд от своите служители и клиенти.
Един от резултатите от тези практики е, че институциите-слуги има ниско текучество на наетите лица. Хората обичат да работят там.
ВРЪЗКА С ТЕОРИИТЕ ЗА ЛИДЕРСТВОТО. По-старите лидерски теории (за чертите, поведенчески, ситуационни и функционални) изрично не
подкрепят или нямат отношение към философията на сервант-лидерството.
Това положение се промени с появата на единна психологическа теория за
лидерството – моделът на James Scouller (three levels of leadership model, 2011).
Той се опитва да интегрира по-старите теории и да преодолее техните ограничения, като подчертава идеята, че лидерите трябва така да се грижат за нуждите на техните последователи като за своите собствени и разглежда лидерството като услуга. По този начин връзката между философията на сервантлидерството и съвременната теория за лидерство се е засилила през 21век.
ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ЛИДЕР И ЛИДЕР-СЛУГА. Много често
сравняват лидера-слуга с трансформационните подходи в лидерството, които
също така подчертават сътрудничеството.
Трансформационното лидерство се определя от гледна точка на ефекта
на лидера върху последователите: те чувстват доверие, възхищение, лоялност
и уважение към лидера и са мотивирани да направят повече, отколкото първоначално се е очаквало да направят. Трансформационният лидер мотивира
последователите чрез: изясняване значението на резултатите от изпълнението на задачите; убеждаване да надскочат собствения си личен интерес в името
на организацията или екипа; активиране на по-висшите потребности.
Трансформационното лидерство е в контраст с транзакционното лидерство, което фокусира върху удовлетворяването на индивидуалните интереси
на последователите чрез предоставяне на награди в замяна на подчинение.
И трансформационният лидер, и лидерът-слуга се грижат за своите последователи, но трансформационният лидер е насочен към въвличането на
последователите и организационните задачи, а лидерът-слуга им служи.
Степента, в която лидерът е в състояние да пренесе фокуса на своето
лидерство от организацията върху последователите, определя различието на
двата типа лидери.
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Идеята на Гринлийф за лидера-слуга променя динамиката на властта и
начина, по който се използва властта. Това е власт, която произлиза от позицията на последователите (организацията) и това, от което те се нуждаят [5].
СТИЛОВЕ НА ЛИДЕРСТВО И СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВО. Най-често
то разделение на лидерски стилове е между автократични, участващи (партисипативни) и лесе-фер (ненамеса) лидерски стилове.
Авторитарният стил на лидерство изисква ясно определени задачи и
проследяване на тяхното изпълнение и резултати. Отговорността за вземане
на решения се носи от изпълнителната власт. За разлика от авторитарния,
практиката на участващия стил на лидерство включва служителите във вземането на решения. Разширени са делегирани права. Увеличени са влиянието
и отговорността на служителите. Стилът на ненамеса е незначително представен в практиката.
Сервант-лидерството може да бъде най-близко свързано с участващия
стил. Най-висок приоритет на лидера-слуга е да насърчава, подкрепя и да
даде възможност на подчинените да разгърнат пълния си потенциал и способности. Това води до задължение да делегира отговорности и права и подчинените да се ангажират в участието на вземане на решения.
ПРЕИМУЩЕСТВА НА ФИЛОСОФИЯТА НА СЕРВАНТ-ЛИДЕРСТВОТО. Това е дългосрочен трансформационен подход към живота и работата, който има потенциал за положителни изменения в обществото.
Подходът води до висока лоялност на служителите, поражда доверие,
катализира по-високи нива на ангажираност на работниците, предлагането
на усилия и идеи, както и по-добър климат и иновации.
Налице е висока степен на идентификация на служителите с предприятието, отлична корпоративна култура.
УНИКАЛНОСТ КАТО ТЕОРИЯ. Гринлийф описва философия, а не
теория. Въпреки това по мнение на редица учени, елементите, които са уникални за сервант-лидерството в сравнение с други теории, са:
(1) моралният компонент, не само от гледна точка на личния морал на
лидера-слуга, но също така и по отношение на насърчаването на засиленото
морализаторстване сред неговите последователи, които могат да тестват моралната основа на визията на лидера-слуга за организационните цели;
(2) фокусът върху обслужването на последователите за тяхно добро,
а не само за доброто на организацията, както и формиране на дългосрочни
взаимоотношения с тях, насърчаване на тяхното развитие и растеж, така че с
течение на времето те могат да достигнат пълния си потенциал;
(3) свързана е с успеха на всички заинтересовани страни: служители,
клиенти, бизнес партньори, общности и обществото като цяло, включително
и тези, които са най-малко привилегированите;
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(4) самоанализ, в противоречие с високомерието на лидера [6].
ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОНЦЕПЦИЯТА. Гринлийф (1996) не е толкова
наивен, че да мисли, че идеята за лидера-слуга ще се хареса на всички. „Това е
романтично лидерство, пише той, такива хора никога не може да доминират
или дори да са многобройни; но тяхното влияние може да прави възможно
разумното цивилизовано общество“ [4].
Този подход не прост и лесен. Труден е за внедряване. Може да бъде
възприет от някои хора като „мек“ и „женствен“. Извънредното внимание и
съчувствие могат да доведат до нерешителност или отсъствие на собствено
мнение.
НЯКОЛКО ЦИТАТА ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всеки от нас може и трябва да бъде щастлив, да намери смисъл в живота и работата. Чудесен начин да направим света по-добър е да се превърнем
в лидери-слуги и да превърнем своята организация в институция-слуга.
Кент М. Кейт
Мярата за лидерство не е качеството на водача, а качеството на последователите.
Макс Деприй
Един лидер-слуга, който има за цел да постигне целта си, мисли, говори
и действа така, сякаш е лично отговорен за всички, които могат да бъдат
засегнати от неговите мисли, думи и дела.
Робърт Гринлийф
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FORMATION OF SPECIFIC AND KEY SKILLS
OF STUDENTS FROM SPECIALTIES PSE, PSEFLT,
PPE IN PROJECT BASED LEARNING ENVIRONMENT
Yordanka St. Peycheva
ABSTRACT: The training is an appropriate organizational form for training of students, especially when it comes to acquiring complex specific knowledge, skills and the
key competences needed by today‘s educators. The article shares experience in the organisation of projects, bringing together auditory classess and self-work of students, in
which the end result is meaningful and motivates the participants to carry out successful cognitive and practically applicable activity with creative character.
KEYWORDS: method of projects, students, specific and key competences, auditory
classes, student self-study, technological training
Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Методът на проектите е разработен от американския философ и педагог Дж. Дюи и допълнен от неговия ученик У. Килпатрик в началото на XX
век. Идеите за проектно обучение възникват в Русия на практика успоредно с
разработките на американските педагози. Под ръководството на руския педагог С. Шацки през 1905 год. е организирана малка група сътрудници, която се
опитва да използва активно проектните методи в преподавателската дейност.
В САЩ, Великобритания, Белгия, Израел, Финландия, Германия, Италия,
Бразилия, Холандия и много други страни идеите за хуманистичния подход
в образованието на Дж. Дюи и неговият метод на проектите намират широко разпространение. Те получават голяма популярност поради рационалното
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съчетаване на теоретичните знания и тяхното практическо прилагане за решаване на конкретни проблеми от реалната действителност.
От направения анализ на развитието на идеята за същността на метода
на проектите става ясно, че в границите на различните национални и образователни среди той се среща в различни варианти: проектен подход, проектно-базирани образователни технологии; организационна форма на обучение,
метод на обучение [2].
Проектно-базираното обучение е начин за постигне на дидактична цел
чрез детайлна разработка на технология, която трябва да завърши с напълно
реални, практически осезаеми резултати, оформени по един или друг начин;
набор от методи, действия на участниците в тяхната специфична последователност за постигане на целта – решаване на проблеми или лично значение за
субекта под формата на краен продукт.
Основната цел на метода на проектите е да се осигури възможност за
самостоятелно придобиване на знания в процеса на решаване на практически задачи или проблеми, предполагащи интегриране на информация от различни области.
Очакван резултат е формирането на компетентности, които в съвременната педагогика се свързват с комплексни свойства на личността, включват взаимосвързани знания, умения, ценности, както и способност да се прилагат в съответни ситуации.
В процеса на проектната дейност могат да се формират следните компетентности:
1. Рефлексивни умения;
2. Изследователски умения;
3. Умения за работа в сътрудничество;
4. Мениджърски умения;
5. Комуникативни умения;
6. Презентационни умения [1].
Работата по метода на проектите предполага не само наличие на проблем,
но и адекватен процес за неговото разрешаване, който включва наличие на хипотеза за решаването му, задачи, ясно планиране на действия, разпределяне на
роли и отговорности в рамките на екипа, в условията на тясно взаимодействие.
Ако говорим за метода на проектите като образователна технология, то
тази технология предполага съвкупност от изследователски, търсещи, проблемни методи, творчески по своята същност, прилагани в учебния процес.
Работата по проекти дава възможност да се придобият умения за намиране,
анализиране и обобщаване на все по-голямата по обем информация, запознаване с новите технологии за комуникация, контрол и управление, както
и придобиване на надпредметни умения, които определят до голяма степен
съвременния облик на учащите се.
Преподавателят в рамките на проекта играе ролята на организатор, координатор, експерт, консултант. Тоест, методът на проектите се основава на
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развитието на познавателните способности на учащите, умението им самостоятелно да конструират своите знания, да се ориентират в информационното пространство, при което се развива критическото и творческото мислене.
Изложените факти ми дават основание да считам, че проектното обучение е изключително подходящо за осъществяване на професионалната подготовка на бъдещите педагози особено когато става дума за придобиване на
комплексни специфични знания и умения, съчетани с ключови компетентности в рамките на ограниченото учебно време.
В аудиторната заетост по „Методика на обучението по домашен бит
и техника“ студентите трябва да овладеят както основите на методиката на
преподаване, така и манипулативни техники за работа с разнообразни материали, включени в учебното съдържание. Обикновено акцентът в тези часове
пада на методиката. Времето за практико-приложна дейност е и винаги ще се
оказва недостатъчно, като се има предвид развитието на науката и техниката
в световен мащаб – увеличава се разнообразието от материали, инструменти,
техника и технологии. На фона на социалния напредък на обществото, идеите за практическа работа в учебниците се оказват не толкова атрактивни.
В начална училищна степен учениците „трябва да придобият усет за
технологиите“ [4], да овладеят определени конкретнотрудови умения, регламентирани в учебните програми, а „не толкова да се стремят към крайния
продукт“ [4].
Направено проучване сред 150 ученици от І – ІV клас показва, че голяма част от тях (73%) са мотивирани да участват активно в часовете по домашен бит и техника в условията на смислена и интересна практико-приложна
дейност, когато изработват оригинално и полезно изделие.
Всичко това предполага наличие на адекватна технологична култура у
педагозите, които да могат да предлагат разнообразни и актуални технически
идеи и казуси, провокиращи интереса и желанието у учениците за активно
участие както в репродуктивна, така и в продуктивна дейност. Факт е, че времето, необходимо за формиране на необходимата култура у студентите, регламентирано в учебните планове, се оказва недостатъчно. Потенциална възможност
за допълване на техните знания и умения е заложена в часовете за самостоятелна работа. Това е благоприятна възможност за реализиране на проекти, при
които аудиторната и извънаудиторна заетост може ефективно да се обединят
и осмислят, в резултат на което се постига по-висока степен на компетентност.
Едно от предимствата на работата по проект е поставянето и преследването на глобална цел, респективно – получаването на значим краен резултат (продукт), което обикновено мотивира участниците за осъществяване на
задълбочена, ползотворна познавателна и практико-приложна дейност. Специфичното присъствие на практическа работа в технологичното обучение е
възможност за реализиране на проекти, които могат да завършат с направата
на изложби, тържества, работилници и други подобни изяви, представящи
по един впечатляващ начин постигнатите резултати.
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Друго предимство на проектната работа е свободата за избор на тема,
отговаряща на интересите на участниците. Поставянето на студентите в активна позиция – самостоятелно да определят темата на проекта и да разработят стратегия и организация за реализацията му, е провокация от страна
на преподавателя, който ги прави участници в конструирането на учебния
процес, а самият той се явява като модератор и фисилиатор на тази форма на
учебна дейност.
Имайки предвид изложената специфика на проектната работа, предложих на четвъртокурсниците от специалностите НУП, НУПЧЕ и ПУНУП да
съчетаем часовете за практическа подготовка по „Методика на обучението
по домашен бит и техника“ и времето, предвидено за самостоятелна работа
в рамките на проект, чийто краен резултат е изложба в галерията на Педагогически факултет. Темата трябваше да изберат сами. Предложих някои идеи,
но оставих на тях окончателния избор. Трябваше да бъде нещо, което да им
допада и да работят с желание. Идеята беше изложбата да бъде официално открита от декана на факултета, да присъстват преподаватели и колеги, базови
учители и ученици. Гласуването на подобно високо доверие в началото притесни студентите, но след като разбраха, че ще съгласуваме заедно концепцията и част от изделията ще изработим в редовните часове, те се мобилизираха
и ентусиазираха, почувстваха значимостта на поставената задача и заявиха
готовност да се справят с нея. На тях им беше пределно ясно, че нямат право
да се провалят и трябва да оправдаят гласуваното им доверие.
През учебната 2013/2014 г. работихме по проект на тема: „Технологии
за оползотворяване на отпадъчни и подръчни материали“. В часовете за семинарни упражнения студентите бяха разделени на групи, всяка от които
трябваше да проучи учебната документация по отношение на знанията и
уменията, които трябва да усвоят учениците от І – ІV клас по Домашен бит
и техника по темата, запознаха се с конкретните предложения на авторите
за практико-приложна дейност. Задачата им за самостоятелна работа бе да
открият по-оригинални, различни от дадените в учебниците идеи за изделия
от отпадъчни материали като алтернативни варианти и да ги изработят самостоятелно или в група.
Темата на проекта през 2014/2015 г., определена от студентите от специалностите ПУНУП и НУПЧЕ бе „Вълшебна Коледа и приказна Нова година“.
За разлика от предходната, тук бе необходимо да се създаде по-ясна концепция относно изделията, които трябваше да се изработят, както и прецизно
съгласуване на работата на отделните екипи. Имаше нужда от създаване на
точна идея за композицията, цялостното цветово изграждане и съгласуване
на параметрите на отделните елементи, тъй като темата бе по-конкретна.
Най-общо планираните цели на проектите са:
1. Да се обогати общата технологична култура на студентите.
2. Студентите да придобият представа за същността на проектната
форма за организация на учебната дейност.
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3. Формиране на определени специфични и ключови компетентности,
необходими на бъдещите преподаватели.
Задачи:
1. Определяне на темата.
2. Създаване на концепция за съдържателните и структурните компоненти на тематичната композиция.
3. Сформиране на работни екипи за изработване на изделията.
4. Проучване на техническите и технологични решения за реализиране
на практическите задачи в рамките на екипа. Съгласуване на дейностите с
останалите групи.
5. Подреждане на изложбата.
Подобна инициатива е предизвикателство и за преподавателя. Изисква
се много убедителна аргументация при поставянето на подобна задача, създаване на подходяща организация и съгласуване на учебния процес и самостоятелната работа. При реализирането на един съвременен учебен процес, в който
студентите са активни участници в конструирането на новото знание и се осъществява системен текущ контрол върху резултатите от тяхната познавателна
и практическа дейност, участието им в проекта осигурява оценяването и на
други важни компоненти от подготовката им – технологична култура и някои
важни ключови компетентности като: работа в екип, сътрудничество, организационни умения, самостоятелна работа с информационни източници и други.
Студентите, показали постоянство и високи резултати по време на
учебния процес, се освобождават от изпит. Освен това, условие за допускане до изпит е представяне на 50% от съдържанието на портфолиото, в което
те съхраняват резултатите от своята работа през семестъра. Тази система на
оценяване се оказва ефективна, защото от една страна гарантира необходимия минимум от знания и умения у студентите, придобити в условията на активна, самостоятелна познавателна и практико-приложна дейност, а от друга
страна мотивира голяма част от тях да се стремят към постигане на високи
резултати, за да използват регламентираните преференции при оценяването
им по дисциплината.
Не на последно място трябва да се отбележи, че в процеса на реализацията на един подобен учебен проект се създават предпоставки за формиране на ключови компетентности, които трябва да притежава съвременния
учител:
Комуникативни компетентности на роден език:
• Способност за аргументиране, както и да не се пренебрегва чуждата
гледна точка.
• Способност да се използват помощни материали: (технологични карти, схеми и други инструкции).
• Способност да се търси и да се обработва информация в писмена
форма, данни и концепции, за да се използват с научна цел, умение за
систематизирането ѝ.
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• Способност да се разграничава полезната от излишната информация.
Комуникативни компетентности на чужд език:
• Способност да се търси и обработва информация на чужд език.
Базови познания в областта на науката и технологиите:
• Познаване на основни принципи в технологиите и технологичните
продукти и процес.
• Разбиране на връзката между технологията и други сфери: научен
прогрес, обществото (ценности, морал), културата или околната среда (замърсяване, устойчиво развитие).
• Интерес към науката и технологиите.
Дигитални компетенции:
• Умения за търсене, събиране и обработка на електронна информация.
Умения за самостоятелно учене и събиране на информация:
• Ефективно управление на процеса на учене. Способност за посвещаване на времето за учене, самоконтрол, дисциплина, упоритост и
обработка на информацията по време на обучение.
• Способност за концентрация.
• Способност за общуване като част от процеса на обучение – устна
комуникация, както и чрез приемане и изпращане на различни съобщения и информация чрез мултимедия, скайп, електронна поща и
други средства.
Граждански компетентности и умения за междуличностно общуване:
• Способност за конструктивно общуване в различна социална среда
(уважавайки гледните точки и поведението на околните; съзнаване на
индивидуалната и колективната отговорност).
• Способност за създаване на доверие и симпатии в околните.
• Уважаване и разбиране на културната идентичност при междукултурни контакти, приемане и разбиране на други гледни точки, породени от различия. Способност за водене на преговори.
Инициативност и предприемачество:
• Умения за планиране, организиране, анализиране, комуникация,
справяне с работата.
• Оценка и запис на информация.
• Умения за осъществяване и развитие на проекти.
• Способност за работа в екип, гъвкавост.
Културни компетентности – изразяване на идеи, творчество, емоционално и естетическо съпреживяване:
• Способност за създаване и оценка на произведения на изкуството [3].
Резултатите от проектно базираното обучение по „Методика на обучението по домашен бит и техника“ показват, че когато студентите се поставят
в ситуация, която предполага активна познавателна и практико-приложна
дейност, за да се достигне до един значим продукт (в случая изложба) със
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собствени, колективни усилия, те се мобилизират и с чувство на отговорност
се стремят да се представят достойно.
Така организираното проектно-базирано обучение е един вид „учене
чрез опит и преживяване“, в процеса на което се овладяват ефективно специфични знания и умения, както и важни ключови компетентности за студентите. В условията на проекта най-добре се осмислят значението на дейностите планиране и организация, смисълът и съдържанието на работата в екип,
ролята на координатора.
В крайна сметка бъдещите педагози бяха удовлетворени от постигнатия резултат и високата оценка, която получиха от академичната общност,
от базовите учители и учениците, присъствали на откриването на изложбата.
Аплодисментите и искреното възхищение на посетителите със сигурност повишиха тяхната увереност и мотивация за осъществяване на творчески подход и иновативност в бъдещата им преподавателска работа.
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Психологията определя понятието като основен продукт и форма
на мисленето, което наред със съждението и умозаключението осъществява познавателната дейност. „Понятието е отражение на общото и обективно същественото, устойчивото и инвариантното в познавателните обекти,
което е затвърдено в думата. То е разбиране за същността на предмета или
явлението“ [6].
В процеса на мислене понятието е неразривно свързано с представите.
Докато представата като нагледен образ изразява обикновено единичното,
то понятието изразява вече общото и същественото. Г.Пирьов [5, с.135] съпоставя понятието с възприятието и представата. Според него възприятието
дава познание за единичния предмет или конкретното явление, докато те въздействат непосредствено на сетивата. Чрез понятията се достига до най-съществените и общи свойства и отношения, които съществуват в обективната
действителност. Тези две форми на мисленето представляват различни степени на познание. Между тях съществува двустранна връзка. Възприятията,
както и представите предхождат образуването на понятията и ги подпомагат.
Но от друга страна, без дори елементарни, бедни по съдържание и обем понятия не могат да се постигнат точни възприятия и представи.
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„В представите на учениците се отразяват и маловажните, несъществените, случайните признаци на предметите и явленията, докато в понятията
влизат само съществените свойства“ [5, с.133]. Затова при изграждане на понятията се уточняват наличните (изходните) знания на децата и се поставя
ударение върху най-съществените признаци, отношения и връзки на предметите и явленията, които по-късно ще послужат като база за изграждането на
отделните понятия.
Г. Пирьов характеризира усвояването на понятията в учебно-възпитателния процес с някои особености. Първата се отнася до ръководна роля
на учителите при дозиране на необходимите знания. Те трябва планомерно
и системно да въвеждат и формират понятията, като дават само научно верни такива, при това съобразени с възрастовите особености и интелектуални
възможности на учениците. В педагогическата психология се обръща внимание и на зависимостта между обема и съдържанието на понятията и нейното
значение за учебно-възпитателната практика.
У нас проблемът за формирането на математически понятия се изследва от Ал. Маджаров. Той определя понятието като една от основните форми
на мисленето, което съществува във взаимна връзка и се изгражда заедно с
останалите форми на мислене.
„Мисленето, в това число и математическото има процесуална, формална и личностна страна. Процесуалната страна се изразява в процесите на
мисленето: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрахиране, конкретизиране и др. Формалната страна се изразява във формите на мисленето: усещане, възприятие, представа, понятие, съждение, умозаключение и др. Формите
и процесите на мислене са характерни за всяко мислене. Как обаче се реализират в индивидуалния познавателен процес зависи от цялостната личност
на ученика: тук определена роля играят мотивите и насочеността на ученика,
емоционалното му състояние, воля, памет, въображение, степен на развити
способности и др.“ [3, с.46].
Още в първи клас започва усвояването на някои основни математически понятия като множество, числа и действия с числата, права, отсечка, точка, лъч, ъгъл, геометрична фигура, време и др. Всяко от тези понятия представлява висша степен на абстракция.
Ал. Маджаров поставя някои изисквания към учебната дейност при изграждане на математически понятия у децата. В общи линии тези изисквания
биха могли да се сведат до следното:
1. Вниманието на децата трябва да се насочва към съществените признаци на понятията, като непрекъснато се варират несъществените.
2. Сходните и противоположните математически понятия по-добре се
усвояват от учениците, ако се противопоставят на вече усвоените от
тях противоположни или сходни понятия.
3. Анализът на понятията изисква винаги изучаване на движението,
преминаването на понятията едно в друго, тяхната връзка и взаимни
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преходи. За математическите понятия, които изграждаме у децата, са
характерни подвижността, преместването и изменчивостта.
4. Да съществува единство между мисъл, дума и математически символ
при изграждане на нови математически понятия. Същевременно с
това да се извършва разграничаване на научния от житейския смисъл на понятията [3].
Проблемът за формиране на математически понятия у децата и за ролята на обучението при това формиране се разглежда от много психолози
и педагози от цял свят. Немският педагог В. А. Лай (1862 – 1926) изследва
процеса на изграждане на математически представи по експериментален път.
Той установява, че „възприемането на група предмети от децата в пространството повече допринася за формиране на числовите представи, отколкото
възприемането на същите предмети във времето“. В. А. Лай твърди, че математическото съзнание и увереност не зависят от наблюдението и опита отнесени към нещата вън от нас. Те само подбуждат към придобиване на числови
и геометрични понятия, последните са построение на нашия разум [2].
През 50 – 60-те години на нашия век в Западна Европа и САЩ се оформят две основни направления в психологическите изследвания по същите
въпроси. Първото се стреми да изследва формирането на математическите
понятия в процеса на обучение, с цел да подпомогне решаването на конкретни педагогически задачи. Второто направление се стреми да изследва образуването на понятията в изкуствена среда, откъснато от реалния процес на
изграждането им. Според оценката на Е. Н. Кабанова-Мелер при второто направление може да се натрупа огромен фактически материал, но изследванията не могат да се приемат като модели на реалните процеси.
По-голям интерес представлява първото направление, оглавено от
швейцарския психолог Жан Пиаже (1896 – 1982). Други представители в
това направление са Р. Б. Дейвис, З. П. Денеш, В. Сойер, Дж. Брунер, д-р Макс
Беберман и др. [3, с. 24]. Почти всеки от тях има своеобразни възгледи за
изграждането на основните математически понятия. Характерно за това направление са противоречивите им теории (изводи) за ролята както на обучението, така и на сетивно-образното и абстрактно-логическото мислене в този
процес, а също и за пътищата при изграждането на понятията.
Жан Пиаже отделя значително време за изследванията си върху проблема за формиране на понятието число у детето. Създава своя теория за
умственото развитие. Той определя четири етапа в развитието на мисленето:
на сензомоторното мислене (от раждането до 2 години); на дооперационното мислене (от 2 до 7 години); на конкретните операции (от 7 – 8 до 11 – 12
години) и на формалните операции от 11 – 12 до 14 – 15 години. Ж. Пиаже
разглежда мисленето като „система от операции“, а операциите като „…вътрешни действия, възникнали в резултат от преработването на външни,
предметни действия“ [1]. Вследствие от експерименталната работа върху генезиса на понятието „число“, Ж. Пиаже стига до идеята за запазване на ко-
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личеството (инвариантност на величините). Той твърди, че не е достатъчно
детето да усвои наименованията на числата до 10. То трябва да отчита „съхранението на количеството“, като се абстрахира от несъществените признаци
на конкретните множества (големина на обектите, пространствено разположение и др.). По тази причина Ж. Пиаже отдава голямо значение на такива
преходни етапи като привеждане на две множества във взаимно-еднозначно
съответствие. „Детето може да установи съответствие едно към едно само
в този случай, ако не забрави нито един от елементите и не използва един и
същ елемент два пъти. Но единственият начин за различаване на един елемент от друг е да го разглежда преди или след друг във времето и пространството, т.е. в реда на броенето“. Ж. Пиаже стига до извода, че малките деца
в началния период не правят разлика между количественото и редното значение на числото.
Г. Г. Микулина в редица статии разработва своя система за изучаване на
числата и действията с тях чрез използването на предметни действия. Според
нея при изучаването на всички аритметични действия в началното училище
би трябвало освен формиране на трайни изчислителни навици, да се усвои и
смисълът на аритметичните действия. Първата крачка в тази насока е организацията и наблюдението на определени практически операции с предметни съвкупности.
Формирането на количествени понятия и представи е сложен, единен
и противоречив процес. В много случаи представите и понятията за множествата, числата, броенето се формират в единство. Изграждането на понятието число се подготвя чрез възприемане на множествата; чрез усвояване на
броенето се затвърдяват представите за множество и число, а възприемането
на числата подпомага усвояването на броенето. Менчинская стига до извода,
че не може да се твърди кое – възприемането на множеството или броенето –
е в основата на възникването на понятието число. Теоретически правилното
и съдържателно решение на този въпрос се свежда към това да се покаже как
реално се съотнасят възприемането на множеството и броенето на различните етапи от овладяване на понятието число» [4].
Процесът на формиране на математическите понятия се определя от
възрастовите и индивидуални психически особености на децата и от равнището на математическата подготовка с която постъпват в първи клас. Между
учебните програми на детските заведения и първи клас съществува приемственост. За да разчита на добри резултати през учебната година учителят
трябва да се запознае с учебното съдържание на обучението по математика
в подготвителната група на детската градина. През първата учебна година се
формират в различна степен някои математически понятия: множество, числата до 10, сравняване и ред на числата до 10, действията събиране и изваждане с тях, компонентите на тези действия и т.н.
От голямо значение преди да се пристъпи към формиране на понятието
естествено число е, децата да са усвоили началния етап на броенето и да уме-
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ят да боравят с множества (образуване, сравняване и т.н.). Броенето трябва
да се извършва в прав и обратен ред. Чрез него се цели да се изгради у децата
усет за естествения ред на числата и мястото на всяко число в редицата на
естествените числа. По този начин се извършва и сравняване между числата
в зависимост от позицията им в редицата.
Понятията за числата до 10 трябва да се формират пълноценно най-вече чрез използване на различни множества от конкретни предмети. По този
начин в дискретна форма съществува идеята за мощност и равномощност на
множествата. Чрез действията с различни конкретни множества децата постепенно трябва да доловят единствения, съществен от гледна точка на математиката признак – количеството, мощността на множествата, въз основа на
който се дава идеята за съответното число.
При формиране на числата до 20 се използват и двата подхода: теоретико-множественият и аксиоматичният, като първият е по-подходящ при запознаване с числата от 1 до 6, а вторият за следващите. Използването на единия
подход не изключва прилагането и на другия в един и същ урок.
С нулата децата се запознават след като вече са усвоили едноцифрените
числа до 5. Начините за това са два: първият – сравняване на две множества,
едното от които празно и установяване броя на елементите им и вторият –
представяне на нулата като разлика на едно и също число. С въвеждането на
нулата на този етап от работата по математика се дава възможност за разнообразяване на упражненията при увояване на операциите събиране и изваждане.
След запознаване с всяко ново число децата се запознават с печатния и
ръкописен запис на числото. Особено важно за по-нататъшната работа при
формиране на понятията «едноцифрено» и «двуцифрено» число е още в началото децата да могат да правят разлика между число и цифра.
В първи клас децата се запознават и с други чисто математически понятия. Това са компонентите на събирането и изваждането. След въвеждането
на тези понятия трябва да се работи системно за усвояването и осмислянето
им, тъй като на един от следващите кръгове на спиралата на обучението по
математика тези знания ще бъдат базата, върху която ще се формира алгоритъмът за намиране на неизвестно число (неизвестно събираемо, умаляемо,
умалител). За това формиране голямо значение има и осмислянето на връзката между познатите две аритметични действия – събиране и изваждане.
В областта на теорията до голяма степен са изяснени пътищата и начините за формиране на математическите понятия. Това е изходна точка в
работата на всеки учител. Но при отделните деца тези понятия се изграждат
по различен начин и в различна степен. Това се дължи на факта, че освен
типологични, мисленето има и индивидуални особености. От тук се налага
изводът, че е крайно необходимо процесът на обучението по математика в
първи клас:
• в по-голяма степен да се индивидуализира и диференцира;
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• авторите да се съобразяват с конкретните особености на мисленето
на отделните групи деца;
• да се диференцира учебното съдържание;
• в учебника и учебните тетрадки да се предлагат задачи за ученици,
намиращи се в различни нива при възприемане на математическите
знания.
Налага се тези недостатъци да бъдат компенсирани от учителя в конкретната му работа с учениците. Илюстративният материал невинаги е достатъчно функционален. Поради това трябва да бъдат широко използвани нагледни средства и материали от различен вид с цел нагледната опора да бъде
съобразена с мисленето на отделните групи деца.
Формирането на началните математически понятия е основа за по-нататъшната работа в обучението на децата по този учебен предмет. Затова от
огромно значение е тези понятия, които са и първото стъпало на математическите знания в училище, да бъдат въведени чрез подходяща методика, съобразена с индивидуалните възприемателни възможности на учениците и с
нивото на знанията на класа като цяло.
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ЗА НЯКОИ ЗАВИСИМОСТИ
МЕЖДУ АВАНГАРДНОТО ИЗКУСТВО И
АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Камен М. Теофилов
FOR CERTAIN RELATIONSHIPS BETWEEN
AVANT-GRADE ART AND ALTERNATIVE FORMS
OF FINE ARTS
Kamen M. Teofilov
ABSTRACT: Avantgarde art is an alternative to the accepted mores, giving new forms
of development and interpretation of the individual views of artists in the society. As a
result of non-traditional forms of exposure and contact with the public – the perception
of a work of art has evolved to mutually penetrating process between the artist and
the viewer. In pedagogical practice the need for new methodical-functional activities
imply adaptivity in terms of teaching methods. Information glut resulting social disintegration. Group form of non-educational training offers the return of students to social
activity – by combining tasks.
KEYWORDS: avant-garde art, pictorial activity in situations
Изследването е финансирано по проект № РД-08-289/12.03.2015 г. от
параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин
Преславски“

През 60-те и 70-те години на миналия век след завършилата с фиаско
офанзива на Америка във Виетнам, наред с хипи движението (като отговор
на алтернативно настроената част от населението на САЩ спрямо провежданата от правителството външна политика) се заражда желанието на „обикновения, малкия“ човек за изява. Много радиостанции търсят провокативни
начини за диалог с публиката и лансират набиращата скорост рок музика.
Движението за граждански права на Мартин Лутър Кинг проправя път към
премахването на сегрегативните обществени различия. По-лесният достъп
до информационни технологии спомага за бързото популяризиране на идеи
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и иновации. Творческите процеси навсякъде по света протичат свързано. Салоните по изкуствата предлагат трансатлантически ангажименти. Изкуствата
взаимодействат помежду си и в този „творчески кипеж“ се пораждат идеи,
намиращи реализация в изненадващи, нови синтетични форми.
През 1959 г. нюйоркският художник Алън Капроу избира думата хепънинг (случка, събитие, нещо, което се случва, ще се случи или се е случило) като тематично заглавие на своя спектакъл „18 хепънинга в 6 части“ с
подзаглавие „Нещо, което ще се случи: хепънинг“. Предпоставки за неговата поява могат да се открият в изкуството на дадаизма в Западна Европа. В
неговата същност е заложена налагащата се концепция за промяна на изкуството и обществото, за премахване на границите между действителността
и изкуството. Като авангардно колективно изкуство той се характеризира в
редуване на действия между участниците и между тях и публиката. Пренебрегнато е индивидуалното авторство. Набелязва се само идеята, а действието се развива импровизирано без предварителен сценарий. Тъй като
действието е уникално и неповторимо, без материален резултат, то се документира чрез заснемане. Фотографиите или кадрите се показват хаотично,
като стремежът на художниците е да се избегне всякаква разказвателност и
илюстративност.
За разлика от хепънинга пърформансът (спектакъл, представяне на театрално, музикално или друго действие, програма) се провежда по предварително подготвен сценарий – съзнателни действия, и е ориентиран към психиката на отделната личност. Така наречената изобразителна пиеса може да се
повтаря многократно. Представлението в повечето случаи не се документира,
но цели да остави следа в съзнанието на зрителя. За разлика от традиционната театрална пиеса, участниците в пърформанса изцяло подготвят, режисират и контролират действието според собствения си замисъл. По време на
спектакъла участниците може да осъществяват комуникация с публиката.
В европейска Франция Ив Клайн създава своите „Антропометрии“ от
голи женски тела, показвайки интимността в друга светлина – тази на художествения пърформанс. Френският артист се появява на сцената, след като
минимализмът налага лаконични цветове и форми, а художниците се освобождават от необходимостта на четката, както и преди началото на втория
авангард, „Флуксус“ и виенските акционисти. В началото на 50-те години големият американски артист Джаксън Полък показва, че платното може да е
бойна арена, върху което мята кофи с боя и развива своята капкова техника.
Художниците започват да рисуват с всякакви подръчни предмети. Десет
години по-късно новият начин на мислене и възприемане на художествената
дейност позволява на Ив Клайн да изведе свободата на похвата до крайността
на голите тела. Спира се на характерен цвят, на който дава своето име – тъмносиньото, символ на небето, свободата и духовността. Клайн заявява своя
дух на неконвенционалност още през 1958 г., когато представя изложбата си
„Празнотата“ в парижката галерия „Ирис Клер“.
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Три хиляди души чакат на почти километрична опашка, за да влязат в съвършено бяла зала, която художникът е „създал“ с Дзен вдъхновение. Според артиста картините са представени със своето отсъствие и водят
до „зона на нематериална художествена чувствителност“. Празната изложба
завършва с намеса на полицията, която ограничава достъпа до галерията. В
този период Клайн вече е спечелил почитатели с творбите от своята „синя
епоха“, издържани в равния небесен цвят. Така Клайн създава първите си
„Антропометрии“.
Облечен в официален черен костюм, следи инструктираните жени,
които застават на арената, събличат се и започват да мажат телата си със синя
боя. След това отиват до грамадно платно, върху което оставят отпечатъци
със своите форми. Освен възбудената публика, зрители на пърформанса са
костюмирани музиканти, които са разположени на първа линия до сцената.
Струнният оркестър изпълнява „Монотонна симфония“ от един звук, която
продължава двадесет минути, а Клайн се превръща в диригент.
През 1915 г. Казимир Малевич рисува своя „Черен квадрат“ и променя представата за изкуство завинаги. Само две години по-късно друг художник – Марсел Дюшан – прави още една радикална промяна, но не върху платно, а в пространството на галерията.
Дюшан въвежда в изкуството понятието readymade – всяка вещ от ежедневието – писоар, колело от велосипед или четка за зъби, веднъж попаднала в художествената галерия и подписана с името на автора, се превръща в
произведение на изкуството. „Божествеността на идеите“, които спохождат
художника, са идеология, изповядвана и от сюрреалиста Дали.
Въпреки че „Фонтан“ на Марсел Дюшан е обявен за едно от най-значимите художествени произведения на XX век, то остава и сред най-спорните.
Творбата от 1917 г. представлява бял писоар с надпис R.Mutt 1917 в долната
му лява част. През 2006 г. „Фонтан“ бе оценен на цели 3,6 милиона долара и
по този начин безспорно затвърди правото си да се нарича арт произведение.
Но не за всеки това е така. През същата 2006 г. възрастен мъж започва да удря
писоара с чук, като успява леко да го деформира. Тринадесет години по-рано
отново същият човек уринира в творбата на Дюшан по времето, когато тя е
изложена в музея във френския град Ним. Проблемът за взаимодействието
творба – зрител е преодолян чрез намесата и въвличането на елемент от публиката в концепцията за безкрайното изкуство.
През 60-те години се утвърждава съвременната идея за интерактивно
изкуство, свързана със споделяне на творческия процес с публиката.
В концептуален план интерактивното изкуство се опитва да оспори
традиционната граница между художник и публика. Още през 20-те години на ХХ век хората започват да си задават въпроси относно ролята на художника, творбата и зрителя в самото изкуство. От това време са и първите
експерименти, насочени към въвличане на публиката чрез взаимодействие
на механичен или оптичен принцип. Типичен пример за това са „Въртящите
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се стъклени плаки“ на Дюшан, които представляват прикрепени на обща ос
правоъгълни стъклени плаки с нарисувани върху тях части от кръгове. Оста
се задвижва от електрически двигател, като по този начин завърта плаките.
Ако зрителят застане на разстояние точно 1 м, той вижда оптична илюзия за
пълни кръгове и по този начин реализира замисъла на автора.
Терминът интерактивно изкуство идва от думата интеракция (лат.
inter –между и action – действие), която означава взаимодействие, взаимно
влияние. Под интерактивно изкуство разбираме изкуство, което изисква активното участие на публиката за осъществяване на замисъла на произведенията. Творбата се случва чрез взаимодействие със зрителя, чиято намеса допринася за определянето на крайния резултат. Тук не става въпрос за участие
на интелектуално или психологическо ниво, а за физическо въвличане, било
то чрез конкретно ситуиране в пространството, изискване на някакъв тип
навигация или извършване на конкретни действия, от които зависи „случването“ на произведението. Творбата реагира на поведението на зрителя. Интерактивността е средството, чрез което се произвеждат значения.
Интерактивните зрелищни форми на обучение се отличават с вълнуваща атмосфера и много емоции по време на протичането им. Знанията, които
подрастващите получават чрез тях, се основават на теорията за връзката между
изобразителното творчество и заобикалящия ни обективен свят, който в голямата си част представлява различни форми на отношения и взаимодействия.
Разглеждането на теми от заобикалящата ни социална среда пряко показва на
учениците огромното значение на изобразителното изкуство във всичките му
форми като продукт на тази среда и като форма на въздействие върху нея.
При провеждане на интерактивни сценични форми в обучението по
изобразително изкуство е подходящо да се използва груповата работа. Нейната цел в случая е развиване на умения за по-добро взаимодействие и комуникация у младите хора. Всеки член на групата има свое място сред другите,
той е ценен и значим за тях със своето присъствие и дейност. Развитата и
зряла личност е способна да твори, тя дава своя принос за творческия процес
в групата. Работата в група не може да протече нормално без създаване на атмосфера на сигурност и взаимно доверие. Активността е естествено условие
за развитието на личността в групата. Създаването на атмосфера на доброжелателност зависи в голяма степен от акцентирането върху силните страни
на участниците (а не върху личните им слабости), което е важно условие за
личностно развитие.
Традиционен проблем на педагогическата психология е определянето
на условията, които осигуряват висока познавателна активност на учениците в процеса на обучението. Все по-активно се търсят разнообразни методи
и похвати. Това е свързано с разработването и внедряването в училищната
практика на нови дидактически похвати, един от които е ситуацията.
Ситуацията е методическа процедура, чрез която учителят условно отвежда учениците в определена обстановка, като ги запознава с нейните герои,
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среда – с най-важното в тяхната характеристика и с взаимоотношенията им.
„Изобразителна дейност в ситуации“ обединява проблемите на ситуационния подход в обучението по изобразително изкуство в началното училище
като продължение на игровия подход в детската градина. Провокиране на
личното участие на учениците в житейска ситуация може да се постигне със
задачата да се опише как и какво се случва. Дава се възможност за анализиране на фантазна, нереална ситуация. Задават се на учениците провикаращи
въпроси от типа на: „Какво би станало, ако сега в класната стая влезе извънземно?“. Дава им се възможност да интерпретират своето виждане по темата в
свободна рисунка. „При творческо-ролевите игри (акция, пърформанс, хепънинг) учениците импровизирано разиграват определена ситуация, изпълняват ролята на определени персонажи. При тези „спектакли“ е целесъобразно
те да сменят ролите си и да предлагат свои варианти за комуникативни решения. Игровите ситуации дават възможност учениците да сравняват изискванията, предявявани към различните роли със собственото си поведение в
аналогични ситуации на общуване [1:49].
Създаването на реални и фантазни образи по асоциация от графични
или цветни петна с неопределена форма също стимулира развитието на детското въображение. Като първа задача се определя създаването на няколко
петна с неопределена форма върху бял или цветен лист, ползвайки четка,
тампон или друго пособие. След това листата се разменят и „новите автори“
създават от всяко петно реален или фантазен образ чрез дорисуване и доразроботване на отделни части, детайли и други изобразителни белези. „Използването на определени обекти като „стимул“ за създаване на други, реални или фантазни образи, съдейства за проявите на детското въображение и
дивергентното (вариативно) мислене, което е в основата на всеки творчески
процес“ [2:130].
Фактът, че сега повечето ученици разполагат със т. н. „смартфони“ –
снабдени с камера и достъп до интернет мрежа, отправя още един, нов паралел между изобразителните изкуства и технологиите. Основен проблем във
фотографията се явява композицията, наред с авторовото виждане относно
състоянието на цветната среда, която може да бъде манипулирана от хроматична към монохромна. Особено голямо значение добиват възможностите на
компютъра и съответните програмни продукти, свързани с възможностите
на компютърната графика, компютърната анимация, дигиталната фотография, реализирани чрез софтуерните пакети Adobe Photoshop, Corel Draw и
графичните редактори Corel Painter Classic и Microsoft Paint.
Мултимедийните изкуства са наложила се нетрадиционна система за
интерактивно визулно послание. В момента има възможност за онлайн дигитално 3D посещение в някои от най-големите виртуални музеи. Това са
дигитални обекти, които носят характеристиките на традиционните музеи,
като техните основни цели са допълването и подсилването на музейното преживяване посредством персонализация, интерактивност и обогатяване на

За някои зависимости между авангардното изкуство и ...

141

съдържанието.Виртуалните музеи могат да бъдат дигитални превъплъщения
на конкретни физически музеи или пък да съществуват самостоятелно.
Подобно на традиционните музеи, виртуалните могат да съществуват
около група тематични обекти или да поддържат постоянно нови изложби. В
повечето случаи, но не задължително, виртуалните музеи достигат до потребителите по електронен път, поради което биват наричани още онлайн музеи,
дигитални музеи, кибер музеи или уебмузеи.
Авангардното изкуство продължава движението си напред, усвоявайки нови форми. То се адаптира, развива се, а заедно с него се развиват и взаимоотношенията му с неговата публика. Развиват се методите на преподаване
на изобразително изкуство, както и авангардните тенденции, които отхвърлят дори нуждата от обучение. Сензитивното осмисляне и приобщаване към
творческия процес носи посланието на свободната трактовка, фигурираща
отношенията вътре в Аз-а, и неговите опорни точки в социума. Изкуството
на XXI век е отражение на многопластови натрупвания, които, движейки се
в различни повърхнини, проправят нов път за развитие на тенденции, чиито устои крепят хармонията в света – дори и да им се налага понякога да
я разрушат докрай, за да я създат отново от останките на възкресеното си
вдъхновение. Митологията на новото време се създава често от никому неизвестни младежи, оставили почерка си по стените на близкия подлез или
върху никому неизвестни сгради в покрайните. През 2013 г. графит на Банкси
(художник на графити от Бристъл, Англия) върху стена на бензиностанция в
Лос Анджелис бе продаден на търг в Бевърли Хилс за 204 000 долара. Всъщност за самия уличен художник от целия търг остава само славата, защото
произведението му е създадено върху частна собственост. Изкуството отдавна е напуснало изложбените зали като рамка, която го определя. Ние всички
„претворяваме“ усещането си за света, за „красивото“ и „гротескното“ в него
ежедневно. Главната функция на изкуството е то да бъде откровено, ненаподобяващо. Отразяващо. Често – отрезвяващо, друг път – шокиращо. Такова,
какъвто е и самият живот – истинско.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/12.03.2015 г.
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на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В настоящия доклад се обръщаме отново към проблемите на пространствената среда и учебно-материалната база като основен фактор за успешното реализиране на технологичното обучение. Мисията и основната цел на
това обучение е:“ …. Образователната дейност в тази културно-образователна област е предназначена да изгради основите на технологичната грамотност и компетентност на учениците като съществен елемент на тяхната обща
култура. 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 и икономика“ [3].
Технологичната революция на XXI век, свързана с интензивното развитие и използването на нанотехнологии, роботика, биотехнологии и други
модерни технологии, изисква създаването на научен и технологичен капацитет на страната ни, адекватен на съвременните предизвикателства на глобално развитие на технологиите. Мястото на културно-образователната област
„Бит и технологии“ в образователната система е формирането на техноло-
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гичния свят, култура на ученика за технологични и научни изследвания, система на технологични знания и умения, професионално самоопределение в
условията на трудовия пазар, създаването на ориентиран хуманен мироглед.
Културно-образователната област „Бит и технологии“ е синтез на естествени, научни, технически, технологични, бизнес и хуманитарни науки, тя описва методи за използването им в различни области на човешката дейност и
осигурява прагматична ориентация на общото образование. Основен акцент
в тази сфера на образованието е изследователската дейност на учениците,
насърчаване на творческото им развитие.
Важен елемент в обучението е учебната пространствена среда. Последователността при разработването на дизайна е следната: трябва да се отчетат поведенческите реакции на учениците при различни условия– осветеност, гъстота на разположение, подредбата на мебелите, различни размери
и форми на класните стаи, начинът на седене, личното пространство, шумът,
акустиката, температурата. Заобикалящата среда е носител на огромно количество информация и е невъзможно да я усвояваме съзнателно. Обкръжението около нас определя границите и ни направлява, а това влияе силно върху
поведението ни. Учебната среда може да се разглежда именно като структурирана група от възможности, с които дизайнът трябва да се съобрази и извлече
най-рационалното, най-подходящото оформление, за да осигури оптимални
условия. Тя се възприема на подсъзнателно ниво и въздейства пряко върху
периферната нервна система, повишавайки или понижавайки работоспособността, възприемчивостта, скоростта на реакциите и др. Размерът и формата
на помещенията не са строго определени, голяма част от разбиранията за тясно и широко, за оптимална гъстота на разположение на учениците, за размера
на личното пространство са плод на индивидуални и културни особености на
различните националности.
Съвременните изследвания определят пространствената среда на училището и, по-специално, на класа като едно от най-важните средства за интензификация и ефективност на процеса на обучение в училището, което
дава възможност за организиране на процеса на хармонична работа и учене
на учениците. Пред съвременното училищно образование е поставен изключително важен проблем, а именно изграждането на напълно развити и творчески личност, мотивирани за саморазвитие и самообучение, за адекватно
вписване в съвременните условия на пазарната икономика.
Училищната среда играе съществена роля при формирането на младия
човек като личност. Положителното обкръжение предизвиква мотивация за
работа, желания за изява и за активно посрещане на предизвикателствата.
Ученици, които израстват в позитивна, предразполагаща, подкрепяща ги
и с високи изисквания среда, в много по-голяма степен развиват качества
като социална компетентност (отговорност, възприемчивост към различни
култури, комуникативност, чувство на хумор), умения за разрешаване на
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проблемите (добро планиране, взаимопомощ, критичност, творческо мислене), независимост (чувство за идентичност, себеуважение, ефективност,
адаптивност, съзнателно дистанциране от негативни послания и условия),
целенасоченост, възприемчивост, умения за усвояване на знания и оптимизъм [2, с. 89].
Влиянието на пространството на подсъзнателно ниво е мощно средство
за въздействие върху хората. Използвани по подходящ начин от архитекта и
дизайнера, психологическите средства имат потенциала да поддържат емоционалното и физическото равновесие, да увеличават усещането за комфорт
и съответно производителността на труда на отделния човек или на група от
хора, да подобряват общуването, допринасят за по-доброто самочувствие и
освобождаване от напрежението.
Училището е институция на социализацията. Тя учи децата да възприемат, да работят в екип, да развиват разбиране за различните сфери на
живота, помага да се създаде система от ценности. И тя има за цел да образова естетическо развитие за вътрешната красота на човек. По традиция, с
цел да се подобри качеството на образованието, естетическият компонент се
прилага пряко в образователния процес. Има възможности за целенасочена
естетизация на училищното пространство за оказване на формиращо влияние върху личността на учениците.
Важното условие е:
• да се осигури комфортна и подкрепяща училищна среда;
• добре организирано училищно пространство, атмосфера и съдържание;
• организирана среда, която да допринася за формирането на всеки отделен ученик.
Следователно, училището трябва да развие модерни дизайнерски
технологии, чрез които ще осигури създаване на определени визуални образи, свързани с образователна, емоционална и естетична среда и те заедно
да се използват за целенасочено развитие на индивидуалните способности
на обучаемите. Крайната цел на дизайна при проектиране на учебна среда
е не само ефективност при усвояването на знания, а изграждането на позитивна, предразполагаща, подкрепяща ги и с високи изисквания среда.
Среда която да спомогне за развитие на качества като отговорност, екологична култура, комуникативност, планиране, целенасоченост, възприемчивост, умения за усвояване на знания. При тяхното обучение ударението се
поставя на изследване, синтезиране, дискутиране, презентации. Те работят
в по-малки или по-големи екипи, съвместно провеждат експерименти, обсъждат резултатите помежду си и с учителите и заедно достигат до решенията. В тези случаи масите могат да бъдат събрани в малки групи, което
улеснява тяхната работа. Все пак когато се работи в групи, териториалната
подредба може да бъде както улеснение, така и спънка за ефективността на
обучението.
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Въпросът за работоспособността на учениците и за тяхната умора, настъпила следствие на учебната възпитателна работа в училище и ученето вкъщи, е важен съществен въпрос на съвременното ни обучение. Този въпрос се
разглежда от гледна точка на намаляване на умората и предотвратяване на
настъпването на преумора, защото тя се отразява зле върху общото развитие
на ученика и върху учебно-възпитателната работа.
На функционален принцип материалната база и пространствената среда може да бъдат разделени, както следва:
• основно оборудване за лична употреба, която включва инструменти,
уреди и други съоръжения за практическа работа на учениците;
• лабораторни инсталации и уреди;
• оборудване и работното място на преподавателя по техника и технологии;
• обучителни и нагледни материали и аудио-визуални помощни средства;
• аксесоари;
При проектиране, производство, подбор и оценка на качеството на
обучението и производството и лабораторно оборудване за изследване на
технологични процеси, базирани главно на факта, че тя трябва да гарантира
и отговаря на следните изисквания:
• при извършване на необходимите упражнения на учениците да създадат движенията на труда, работните методи и операции по труда;
• извършване на лабораторни упражнения в съответствие с учебната
програма и изискванията на образователния стандарт;
• организиране и провеждане на практическата работа на учениците в
съответствие с логиката на изискванията на учебния процес и учебната програма.
Обикновено аранжировката на класната стая следва функционални
или териториални съображения. В първия случай пространството е организирано според специфични дейности, а във втория – посредством индивидуални маси за всеки ученик. Предполага се, че функционалният принцип е
по-подходящ за съвместна работа в групи, докато подреждането в редици и
колони, характерно за териториалния, е по-подходящо за дидактичен метод
на обучение. Необходимо е да се съобразим и с това, че всяка една цел сама
по себе си трябва да се съгласува с останалите цели, така че всички те да обслужват главната цел на обучението. В този смисъл елементите на дизайна са
взаимообвързани и зависими един от друг, тъй като те са част от цялостния
архитектурен ансамбъл, целящ оптимизиране и усъвършенстване процеса на
обучение.
Материалната база и пространствената среда трябва да създадат възможност за организиране на производителния труд на учениците и в извънкласните и извънучилищни форми на технологичното обучение. Оборудването за учебното производство се различава от промишленото производство
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по това, че е направено специално за образователните цели на технологичното обучение. Машини, уреди, оборудване, инструменти (работни и измервателни), използвани в процеса на обучение, са организирани за извършване на
практическа и продуктивна работа на учениците, което допринася за развитието на техническото мислене и умения за проектиране.
Наред с функционалните и педагогическите изисквания, на които да
отговарят учебните работилници и лабораторно оборудване, те трябва да
отговарят на техническите и икономическите изисквания. Основните технически и икономически параметри на оборудването да съответстват на вида
на модерното оборудване да и гарантират достатъчно висока производителност на учениците, спазването на техниката за безопасност, опазването на
живота и на здравето и не на последно място противопожарната сигурност.
Доста погрешно схващане е, че основните педагогически, техническите и
икономическите изисквания към материалната база и пространствената
среда на технологичното обучение могат да бъдат пренебрегнати, което за
съжаление в настоящия момент е факт. В действителност пренебрегването
на тези изисквания води до намаляване на педагогическата ефективност на
обучението.
Оборудването за учебно производство трябва да е съобразено с ергономичните изисквания (ергономия – научна дисциплина, която изучава
дейността на хората в съвременното производство, с цел оптимизиране
на инструментите, околната среда и процеса на труда). Техническото обзавеждане да бъде избрано в зависимост от възрастовите особености на
учениците, да е съобразено с естеството на тяхната дейност в областта на
технологиите, за насърчаване на ученето (Примери за ергономично организиране на пространствената среда на учебни работилници – фигури 1.
и 2.).

Фиг. 1. Учебна работилница по електротехнически дейности
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Фиг. 2. Учебна работилница за обработване на основни конструкционни материали

С други думи, ергономичните изисквания – това са изисквания, доколкото е възможно, за адаптиране на инструментите и средствата на труда,
както в процеса на обучение и в продуктивна работа на ученици в учебни работилници, за техните психологични и физиологични особености на развитие. Оборудването следва да осигури пълнотата на възприятие на учениците,
идващи от оборудването и техническата информация. Например ясно разпределение на цвят или други средства за ръкохватки и дръжки, за контрол
на машината, визуално представяне на позицията на конкретно оборудване
и посоката на движение на ръкохватките, лостове и т.н. по време на работа.
То трябва да бъде не само удобно за използване, но също така и да отговаря
на изискванията на естетиката, насърчаване на учениците към естетически
вкус, да предизвика чувство на удовлетворение от постигането на субективен
резултат.
В годините на прехода обновяването на учебно-материалната база е синхронизирано с водещите европейски образователни системи. Изградиха се
нови компютърни кабинети, финансирани по линия на различни европейски
проекти (УСПЕХ, Оперативна програма – Развитие на човешките ресурси).
Обнови се интериорът на настоящите кабинети, въведоха се информационните технологии за обучение – компютри, проектори, интерактивни дъски и
обучителни софтуерни програми. На фона на това интензивно реновиране на
учебно-материалната база и пространствена среда някак си встрани остана
и се неглежира същата на технологичното обучение. Към тези обслужващи
звена са и общинските междуучилищни центрове за трудово-политехническо обучение. В момента съществуват 8 общински междуучилищни центрове
за трудово-политехническо обучение [4]. Даде се преимущество за развитие
на други образователни направления и в много училища се закриха учебни
работилници, оборудването (вече остаряло) се бракува и предаде за скрап,
а останалото се разпродаде. За съжаление това е констатацията. Това наше
твърдение се основава на дългогодишните наблюдения, разговори с учители
от Културно-образователната област „Бит и технологии“. Причините за това
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състояние предполагаме са: недостигът на средства от делегираните бюджети
на учебните завения и не на последно място намаленият хорариум на учебните предмети, влизащи в структурата на КОО „Бит и технологии“. Учебният
процес в технологичното обучение се обезсмисля без голямото разнообразие от конструкционни материали: дървесина, метал, текстилни материали, пластмаси и др., хранителни продукти,които в процеса на обработка са
обект за изследване от учениците. Средствата, необходими за оптимизиране
на материалната и пространствена среда на учебните кабинети и работилници, са сериозни и изискват постоянно попълване, но вложени разумно
могат да служат за дълъг период от време. Неразбирането на този проблем
създава значителни трудности за реализирането на ефективно обучение. Материални ресурси на учебните кабинети по технологично обучение включват
още: дидактически нагледни материали (табла, макети, модели, техническа
документация),средства за програмирани инструкции, компютърна техника
и софтуерни програми.
Има и много добри практики за запазване и развитие на материалнотехническата база в тази насока. През учебната 2009/10 учебна година беше
сключен договор между ШУ „Епископ Константин Преславски“ и ІХ ОУ „Панайот Волов“ за осигуряване на база за провеждане на педагогическа практика на студентите от специалност „Педагогика на обучението по техника и
технологии“. В резултат на което ни бе предоставен училищният комплекс по
„Домашна техника и икономика“ за обучение. На територията на технологичния комплекс има три кабинета и учебна работилница, оборудвана с дървообработващи машини за обработване на заготовки от дървесина. През изминалия период бяха проектирани и реализирани уроци, базирани на внедряването на информационните и комуникационни технологии в учебния процес
с навлизащата за българското образование интерактивна дъска по учебните
предмети „Домашна техника и икономика“, V – VІ клас и „Технологии“ VІІ –
VІІІ клас. Провеждането на учебен процес със съвременно дидактическо
средство, каквото се явява интерактивната дъска, постави на категорично
нова основа качеството на обучението. Мотивира учениците да бъдат активни участници в процеса на обучение и генератори на идеи за извършване на
разнообразни дейности, каквито предоставя технологичното обучение.
При анализиране на уроците студентите с изненада установиха няколко момента:
– наситената с емоционалност учебна среда;
– лекотата, с която работеха учениците на интерактивната дъска без
наличието на страх и „да не би да сбъркам нещо“;
– традиционните форми на обучение придобиват ново измерение – урокът
игра допринася за усвояване на учебния материал „тук и сега“, решават се
проблеми в хода на урока (напр. търсене на информация в Internet);
– работата с интерактивната дъска дава неограничени възможности
за внедряване на проектно-базираното обучение, което предоставя
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принципно нов подход към построяване и реализиране на системата
на обучение.
– работа в среда, съизмерима с европейските образователни цели – „да
превърнем училището в привлекателно място за младите хора“.
Със съвременната материална база и пространствената среда за обучение се създават възможности за обучение на учениците в областта на техниката и технологиите. Осигурява се качество и разнообразие от конструкционни материали, инструменти и аксесоари, дава се възможност на учениците
да се включат в продуктивна работа, да създават полезни продукти с високо качество. В продуктивната работа като универсална социална дейност се
формират положителни качества на личността. Това носи морално удовлетворение, формира положително отношение към работата.
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Логично е със самото възникване на процеса на обучение в обществото
пред хората да възникне и въпроса за неговото развитие и усъвършенстване.
Естествено е това развитие и усъвършенстване да върви по пътя на усъвършенстването и прилагането на нови методи и форми на обучение, а от друга
страна по направление на оптимизиране на самата организация на учебния
процес. Ако този процес и по-трудно забележим през философския етап на
педагогиката, то в периода на нейното утвърждаване като наука (след 1632 г.)
борбата за внедряването на педагогическите новости заема централно място.
Можем да кажем, че педагози като Коменски, Ратке, Лок, Песталоци, Дистерверг, Хербарт и др. наричаме велики, тъкмо затова, че те са оценявали обективните обществени условия и са се стремили чрез педагогически нововъведения да поставят процеса на обучение в съответствие с тези условия.
За да се разкрие характера на педагогическите иновации е необходимо
да се разкрие природата на иновациите изобщо. Един от първите разработвали въпроса за нововъведенията е Франсис Бейкън [1] в своите опити той
пише „всичко ново е неочаквано и винаги поправя едно, а разваля друго, така
че, който е видял полза от него го смята за добре дошло и е благодарен, а
този, който е пострадал го смята за нещо лошо и хвърля вината върху този,
който го е причинил“. Самото понятие «иновация» се появява за първи път в
трудовете на културолозите, които с термина са означавали въвеждането на
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елементи от една култура в друга. Пак тогава започват да се изучават закономерностите на иновационните процеси. В годините след Втората световна
война в периода на технологичната революция в САЩ, най-вече през 80-те
години по въпросите на иновацията, излизат редица трудове на автори като:
Ътърбег (1974), Паскал и Атос (1981), Питърс и Уотърмън (1982), Ван де Вен
(1982), Лоурънс и Дайър (1983), Кантър (1983) и др. Постепенно тези разработки добиват отзвук и в тогавашния руски печат, а оттам и в бившите социалистически страни.
Какво да разбираме под иновация?
В Оксфордския речник [7] терминът „innovation“ (иновация) се определя като нещо ново, което се въвежда или е въведено, а глаголът „inovate“ (иновирам) се превежда не само като „внасям новости“, а и като „правя промени“.
Това внася ново измерение в тълкуването на понятието иновация с тежест
върху промяната, изменението.
В нашата литература [2] се приемат трите смислови значения предложени от американските учени Лин и Золтмън:
– на първо място иновацията се разбира като смисъл на изобретението и творческия процес на създаването му;
– на второ място понятието иновация се употребява за означаване на
процеса, в който една вече създадена иновация става част от певеденческия и познавателен репертоар на даден индивид, група или
друга общност;
– на трето място като иновация в повечето случаи се определя всяка
идея, материално устройство или начинание, което е било изобретено или което се смята за ново независимо от това дали е било възприето или не.
В старните от САЩ и страните от Западна Европа се приема следното
тълкуване на иновацията „иновацията представлява нова идея, която може да
бъде комбинация от стари идеи, една схема която се противопоставя на съществуващия дотогава порядък, една формула или някакъв подход, който се възприема като нов от засегнатите индивиди. Доколкото тя се възприема като нова от
засегнатите индивиди, тя представлява иновация, дори и самата идея да изглежда на други като имитация на нещо, което съществува на друго място“ [3].
Разликата в разбирането на същността на иновацията води и до определени различия при коментирането на типологиите на иновациите. Като
пример Каспер [3] изхождайки от противоречията и трудностите при управление на иновациите ги разглежда като технически и научно-технически. Аз
лично се придържам към класификацията на Пригожин [6] като най-приемлива от гледна точка на разглеждането на проблема за педагогическите иновации. Посоченият автор разглежда най-общо следните типове иновации:
1. По типа на новост.
2. По особеностите на осъществяването на иновациите – от гледна точка на тиражиране, завършеност и резултатност се разделят на: еди-
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нични и дифузни; завършени и незавършени; резултатни и нерезултатни.
3. По особеностите на иновационния процес – разгледани от признаците организационни граници и източници на инициатива биват:
вътрешно-организационни и междуорганизационни; по заявка и авторски.
Пригожин определя три най-общи признака за систематизирането на
иновациите: по типа на новост; по механизма на осъществяване на информациите; по особеностите на иновационния процес.
По типа на новост иновациите се разделят на две групи: материалнотехнически и социални.
Към материално-техническите се включват:
– техниката;
– технологиите;
– промишлени материали (суровини и стоки).
Към социалните се отнасят:
– икономически (нови стимули, показатели, заплащане);
– организационно-управленски (нови организационни структури,
форми на организацията на труда и др.);
– социално-управленски (създаване на нови органи за управление, избор на ръководните лица и др.);
– правни (отнасящи се до изменения на законодателството);
– педагогически (усъвършенстване на методите на обучение и възпитание).
Положително на посочения автор, че прави опит за сравняването на
социалните и материално-техническите иновации. Като констатира, че социалните иновации за разлика от материално-техническите са малко изучени
той посочва [6], че:
– те имат по-тясна връзка с конкретните обществени отношения, с деловата култура, така че на различни места еднакви социални иновации могат да се проявяват различно;
– имат по-широка сфера на приложение, тъй като самото внедряване
на материално-технически иновации често по необходимост води до
социални такива;
– има силна зависимост на използването на иновациите от личностните качества на тези, които ги използват;
– имат не толкова очевидни и доказани преимущества. По-трудно се
измерва тяхната ефективност. Особеност е, че тук експериментите се
провеждат не в лабораторни условия, а върху действащи системи;
– отсъствието на етап на изготвяне, който протича сравнително тежко
при техническите иновации. При социалните такива процеса на изготвяне се слива с процеса на проектиране, което ускорява създаването на иновацията;
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– реалната база на възникването на социалната иновация е много поширока и по-разнообразна от тази на материално-техническата. Тъй
като социалните иновации като правило се разработват и проектират колективно с много съгласувания и произчтичат от натрупания
социален опит;
– наличие на собствена цена на социалните иновации. Всъщност относително ниските разходи на средства, материали и оборудване не
означават истински ниска цена. Предмет на тези иновации са самите
хора с тяхното положение, статус, привички, отношение и други, и
цената тук е напрежението предизвикано от промените, които понякога засягат интересите на големи групи хора. Поради това и стресовите ситуации са повече, отколкото при техническите иновации.
Така посочената класификация видимо е нъй-пълна и позволява да се
определи мястото на педагогическите иновации. По наше мнение обаче, в нея
има пропуски при определяне на мястото и съдържанието на педагогическите иновации. Би следвало да се приложи по-различен подход към класификацията на този тип иновации. За целта преди всичко би трябвало да изходим
от факта, че педагогическите иновации се реализират в рамките на педагогическия процес и имат за цел неговото усъвършенстване от гледна точка на
повишаване на неговата ефективност. Самият педагогически процес по дефиниция включва образование, обучение, възпитание и развитие. От тази
гледна точка е неприемливо педагогическите иновации да се свеждат само до
методите на обучение и възпитание, както се предлага в посочената по-горе
класификация. Например, би трябвало като глобални педагогически иновации да отчитаме промените в целите на обучението и възпитанието. Видимо
измененията в обществено-икономическата област водят до промени в целта
на обучението и възпитанието. Това пък от своя страна води до цяла поредица от изменения в системата на образование, като се започне от промяна на
законовата база (на което сме свидетели вече 25 години). Няма друг начин да
наречем тези изменения и последващите ги промени в системата на образованието, освен педагогически иновации. Подобно е положението с принципите на обучение и възпитание. Свидетели сме как в началото на 90-те години на ХХ век част от тях отпаднаха, а други промениха своето съдържание.
Промяната на изискванията на принципите от своя страна доведе до промяна
и усъвършенстване на методите за постигане на тези изисквания. Това също
са педагогически иновации. От друга страна и промяната в учебното съдържание на която циклично сме свидетели през последните години, особено в
началния курс на обучение в училищата също би могло да се приеме като педагогическа иновация, независимо от нейния резултат. Изхождайки от тези
съображения бихме могли да предложим педагогическите иновации да приемат следната класификация по типа на новост:
1. Организационно-управленски – към тях се включват:
– промени в целта на обучението и възпитанието;
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–
–
–
–

промени в образователната система;
промени в учебните планове и програми;
промени в учебното съдържание;
промени в подбора, обучението и квалификацията на педагогическите кадри;
– промени във финансирането и самофинансирането на ВУ.
2. Материално-технически – към тях се включват:
– усъвършенстане на учебно-материалната база;
– прилагане на съвременни технически средства за обучение.
3. Организационно-методически – към тях се включват:
– промени в принципите на обучение и възпитание;
– прилагане на нови методи на обучение и възпитание;
– усъвършенстване на старите и прилагане на нови форми на обучение.
Педагогическите иновации биха могли да се класифицират и по други
признаци. Нашата идея е това да бъде по следния начин:
1. По емпирични признаци – към тях се включват:
– организационно-управленски;
– материално-технически;
– организационно-методически.
2. По иновационен потенциал – към тях се включват:
– радикални;
– комбинирани;
– усъвършенстващи.
3. По отношение към предишното средство – към тях се включват:
– заместващи;
– отменящи;
– възстановяващи;
– откриващи;
– ретровъведение.
4. По обем – към тях се включват:
– единични;
– системни;
– стратегически.
5. По цели – към тях се включват:
– подобряващи образованието;
– подобряване на учебната и материалната база;
– подобряване на съдържанието на образователния процес;
– подобряване на ефективността на обучението и възпитанието.
Считаме, че една такава типология би спомогнала за подобряване на
разбирането на педагогическите кадри и особено на преподавателския състав
от висшите училища за същността и значимостта на педагогическите иновации. Не можем да подминем обаче факта, че всички изследователи на иновационните процеси са се натъкнали на проблема, че те притежават и определе-
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ни недостатъци. За педагогическия процес тези недостатъци бяха посочени
преди повече от 20 години от Пенчева, Загорова и Мирчева [5]. Тези недостатъци те обособяват в следните групи:
1. Невинаги се имат предвид педагогическите закономерности при усвояване на съответния предмет и социалнопсихическата същност на
педагогическите взаимодействия.
2. Не се осмислят в достатъчна степен обективните педагогически закономерности, които лежат в основата на новия опит, не се извежда
връзката му с водещите педагогически и психологически идеи.
3. Колективното планиране и организиране, обобщаване и разпространение на педагогическия опит се осъществява като инициатива на
отделните групи.
4. Недостатъчен е опитът в резултат от организирана научно-изследователска работа.
5. Ръководните педагогически кадри не са подготвени достатъчно по
методика за създаване, анализиране, обосноваване, популяризиране
и внедряване на педагогическия опит в следствие на което те не могат
и невинаги оказват необходимата помощ на учениците.
Независимо от изминалото време, когато тези недостатъци бяха изведени, ние смятаме, че те са актуални и досега. Разбира се трябва да направим
уговорката, че посочените автори разглеждат съществуващите недостатъци,
главно в светлината на педагогическия опит. Ние смятаме, че когато се търсят
недостатъците на процеса на внедряване на педагогическите иновации трябва
да отчитаме и влиянието на различните фактори, чието негативно въздействие поражда или подпомага проявяването на недостатъците в иновационните процеси. Тези фактори бихме могли да определим по следния начин:
– липса на лична материална заинтересованост;
– недостатъчно признаване на иновационната дейност като основание
за професионално израстване;
– неблагоприятен социално-психологически климат;
– големи организационни трудности и пречки при внедряването на
иновациите;
– принудително занимаване с несвойствена дейност(изпълняване на
други задачи) в хода на работата по разработването и прилагането на
иновациите;
– други фактори – не можем да пренебрегнем факта, че за всяка организация или за отделната личност е възможно съществуването на други
значими само за тях частни фактори, чието въздействие би спънало
или попречило на внедряването на педагогическите иновации.
Освен чисто педагогическата и организационна страна при третирането на проблема за педагогическите иновации неминуемо следва да подчертаем, че основния проблем в отношението иновационен продукт – личност е
психичното отражение от личността на иновационния процес.
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ОТНОШЕНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
КЪМ УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ В ГРАД ШУМЕН
Крум Ст. Минев
PARENTS ATTITUDE TO SUBJECT „PHYSICAL
EDUCATION AND SPORTS“ IN SHUMEN CITY
Krum St. Minev
ABSTRACT: This report is based on a survey conducted with parents of pupils from
V – VIII class. It’s goal was to explore the attitude towards the sport and the educational
process in physical education in the Bulgarian school.
KEYWORDS: sport, physical education, the educational process
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Родителите са първите модели за подражание на децата. Те влияят,
както върху поведението, така също и върху желанията и предпочитанията
към определени дейности. Важно е да се отбележи, че родителите оказват
не само пряко, но също така и косвено влияние при формирането на първите интереси на своите деца. Психолозите са единодушни по отношение
на съществената роля на родителите при възпитанието и оформянето на
мирогледа на техните деца. Това обяснява, защо много често, когато родителите проявяват интерес към спорта, техните деца също в голяма степен се
интересуват от него.
В тази връзка, при провеждането на нашето изследване, което разглежда актуалните проблемите и тенденциите на физическото възпитание и
спорта в училищата на община Шумен си поставихме за задача да проучим
мнението и отношението на родителите към учебния предмет „Физическо
възпитание и спорт“.
За целта проведохме анкета с родителите на ученици от прогимназиалния етап на основна образователна степен. Анкетата съдържаше девет въ-
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проса с алтернативни отговори. 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 анкета с техните деца, като сравнихме резултатите от идентичните въпроси.
От попълнилите анкетата 92 родители, 78 (85%) са жени, а 14 (15%) – мъже.
Разпределението във възрастов аспект е представено на фигура 1.
29%

44%
27%

Възраст
31-35г.
36-39г.
40-45г.

Фиг. 1

Прави впечатление, че няма родители под 30 г. Подобно изследване е
проведено през 2004/2005 уч. г. от Ч. Стойчев. То разкрива, че 11% от 131 анкетирани родители са на възраст до 30 години. С основание може да се допусне, че. младите българи в днешно време не бързат да създават деца, факт
който според нас се дължи на все по-намаляващите възможности за успешна
професионална реализация на младото поколение в България.
На следващия въпрос „Какво е отношението Ви към спорта“ (фиг.2)
отговорите са се разпределили по следния начин:
Отрицателно;
0%

13%

Нямам отношение
Положително
Отрицателно

87%

Фиг. 2

От отговорилите 87% – 33% считат, че спорта има здравословен ефект
върху техните деца; 13% смятат, че калява техния характер и учи на дисциплина; според 15% помага при тяхното развитие; 7% мислят че спорта раз-
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вива двигателната култура и умения на децата; 9% просто обичат спорта и
2% определят спорта, като средство за профилактика на обездвижването от
стоенето пред компютрите. Останалите 22% не доуточняват защо имат положително отношение към спорта.
При отчитането на отговорите на въпроса „Какво е отношението Ви
към спорта?“, 13% посочват отговор в) „нямам отношение“. Това позволява
да допуснем вероятността, че част от тях не са отговорили коректно и са прикрили негативното си отношение към спорта.
Въпреки високият процент (87%), от родителите с положително отношение към спорта, едва 9% от тях спортуват за здраве към момента на анкетирането (фиг. 3).

9%

Не

43%
47%

Да
Занимавам се в
момента

Фиг. 3

43 % от родителите са се занимавали със следните спортове: футбол,
лека атлетика, волейбол, тенис на корт, вдигане на тежести, спортни танци,
гимнастика и аеробика предимно на ученическа възраст. 47% от тях никога
не са спортували.
Интересни са резултатите получени от въпроса „Поощрявате ли сина
(дъщеря) си да спортува?“ (фиг. 4).
0%

2%

35%

63%

Не
Да, той тренира:
Да

Фиг. 4

Общият процент родители поощряващи децата си да спортуват е 63%,
а процента спортуващи ученици е цели 35%. В сравнение с изследването от
2004/2005 уч.г. установяваме, че процента на спортуващите деца тогава е едва
11%. Факт, който може да се обясни с построените нови спортни съоръжения

160

Крум Ст. Минев

(мултифункционален спортен салон и спортни площадки) през последните
няколко години в Шумен. Само 2% от родителите признават, че не поощряват
своите деца да спортуват.
Една от възможностите за създаване на интерес към спорта у подрастващите е посещаването на спортни състезания на живо. Това предопредели
формулирането на въпроса „Посещавате ли спортни състезания?“(фиг. 5).

11%

24%

Да, самостоятелно
Да, заедно с децата:

65%

Не

Фиг. 5

65% от родителите не посещават спортни състезания, като част от тях
споделят, че липсват подобни мероприятия по интересуващият ги спорт в гр.
Шумен. 24% посещават спортни мероприятия заедно с детето. Останалите
11% родители споделят, че посещават спортни мероприятия самостоятелно.
Според отговорите на въпрос № 7 (фиг. 6): 76% от тях те спомагат за
умственото и физическо развитие на учениците, 24% смятат, че служат за разтоварване от останалите учебни предмети което е тревожна тенденция.

24%

0%

76%

служат за разтоварване от
останалите учебни предмети
натоварват допълнително
учениците
спомагат за умственото и
физическо развитие на
учениците

Фиг. 6

Интересни резултати получихме при отговорите на родителите на въпроса „Подредете по степен на важност (от 1 до 10) според вашите предпочитания учебните предмети: “ (фиг. 7). Както можеше да се очаква, класацията на учебните предмети на родителите се разминава значително от тази

161

Отношение на родителите към училищното физическо възпитание и спорт ...

на учениците. Критерия използван от родителите при номерирането на учебните предмети очевидно бе тяхната важност при бъдещата професионална
реализация на техните деца. Докато учениците подредиха учебните предмети
на принципа: „харесва ми – не ми харесва.“

Класация на учебните предмети - родители
1

Математика

2

3

География

4

5

Химия, Физика

6

7

Труд и техника

8

9

Изобразително изкуство
0

1

2

3

4

5

6

места

7

8

9

10
10

Фиг. 7

Затова и последните места според класацията на родителите се заемат
от учебните предмети: „труд и техника“, „музика“ и „изобразително изкуство“,
а на първите три се нареждат: „български език и литература“, „математика“ и
„чужди езици“. Предмета „физическо възпитание и спорт“ в касацията на родителите заема седмото място, непосредствено след учебните предмети „география“, „биология“ и „химия и физика“.
С последния въпрос „Какво считате, че трябва да се промени в часовете по физическо възпитание и спорт в училище, за да бъдат по-приятни и
атрактивни за учениците?“ дадохме възможност на родителите да направят
свои предложения за подобряване на занятията по физическо възпитание и
спорт. Предложенията бяха свързани с: подобряване на материалната база
(13%),провеждане на повече турнири и състезания (13%), въвеждане на нови
спортове за изучаване (10%), по-чести занятия на открито (6%), съобразяване
с интересите на децата (4%), по-голям брой часове (4%), включване на теоретични занятия (2%). 29% нямат мнение, а 4% не са отговорили изобщо.
Заключение
Обобщаването на резултатите от изследването разкри преди всичко
положителното отношение на родителите към спорта. Това е една добра предпоставка за проявление на същото и у децата. Явно те осъзнават възпитателният и здравен ефект, който той има върху техните деца.
Данните от проведената анкета констатираха обаче и един тревожен
факт – родителите, които се занимават със спорт и посещават спортни състезания без, или със своите деца е твърде нисък. Това за съжаление се потвърж-
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дава и от аналогичните констатации на Ч. Стойчев при проведено изследване
през 2004/2005 учебна година.
Родителите също така имат доста интересни и конструктивни предложения за оптимизиране на учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“,
което ни навежда на извода, че по-честата комуникация на спортните педагози би било от голяма полза за подобряване на учебния процес.
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АКЦЕНТИ В ПЪРВАТА ЧАСТ НА ИЗДАНИЕТО
НА ЮНЕСКО „МЕДИЙНА И ИНФОРМАЦИОННА
ГРАМОТНОСТ: ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
НА ПЕДАГОЗИ“
Лилия Цв. Лозанова
HIGHLIGHTS IN THE FIRST PART OF THE EDITION
OF UNESCO: „MEDIA AND INFORMATION LITERACY:
TEACHERS TRAINING PROGRAM“
Lilia Cv. Lozanova
ABSTRACT:Modern society has become increasingly aware of the need for professionals
who are able to prepare young people not only to naviagte but also to adapt to the super
variety of information which to use in the best possible way. Internationally there are
already taken measures for the training of teaching staff who have media and communicative competence and who will help students deal with the dynamics of digital world.
KEYWORDS: media literacy, information literacy, UNESCO, teachers
Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Динамичното развитие на съвременните технологии способства за бурен подем на средствата за масова информация. В глобалното пространство
непрекъснато се създават и обновяват колосални информационни ресурси.
Разнопосочните информационни потоци оказват перманентно влияние върху съвременниците, включително и върху подрастващото поколение.
Напоследък модерното общество осъзнава по-остро необходимостта
от специалисти, които да подготвят младите хора не само да се ориентират, но
и да се адаптират към свръх избора от информация, която да използват найефективно. В международен мащаб вече се предприемат мерки за подготовката на педагогически кадри, които да притежават медийна и комуникативна
компетентност и да съдействат на учениците да се справят в динамичните
условия на дигиталния свят. В отговор на съвременните предизвикателства,
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Институтът по информационни и комуникационни технологии на ЮНЕСКО
финансира и организира издаването на учебника „Медийна и информационна грамотност: програма за обучение на педагози“. Той има препоръчителен
характер за страните членки на ООН, с възможности за адаптиране към националните особености на образователните системи.
Целта на настоящата статия е да представи основните акценти в изясняването на същността на медийната и информационна грамотност. Тези термини са обосновани в първата част на изданието – „Програма на обучението и
система на компетентностите“. В нея е аргументирана необходимостта от медийна и информационна грамотност (МИГ) на педагозите и учениците, както
е и очертан общественият хоризонт от придобиването на тези базови компетентности в социален план. Изяснена е и причината за обединението на тези
термини под абревиатурата МИГ, предимствата и ползите от формирането
им; основните програми за обучение на педагозите по МИГ; основните теми и
структурата на учебната програма; базови компетентности на педагозите и др.
Изданието на Института по информационни и комуникационни технологии на ЮНЕСКО представяла дългогодишен труд на експерти от различни научни направления от различни точки на планетата. Двадесет и двама са
експертите, които са подготвили препоръката за изготвяне на стратетия на
подготовката на данните за изследванията. Те са от Европа(Великобритания,
Франция Швеция, Испания и др.), от университети в Южна Африка, Китай,
Шри Ланка, Австралия, Мексико, Уругвай, Палестина, Египет. Широк международен състав от специалисти участва във Втората международна конференция на експертната група, посветена на анализа на първия проект на
учебника. Над 77 са участниците в сериите регионални учебни семинари в
страните от Южна Африка, Латинска Америка и Карибския басейн и Южна
Азия. Работата по изработване на учебника е започнала през 2008 г., а през
2012 г. е публикуван и представен в международен мащаб. Основанията за
изработването на програмата за педагози е базирана на основни документи
като Всеобща декларация на правата на човека, Декларацията от Грюнвалд
относно медийното образование (1982 г.), Парижка програма: 12 препоръки
за медийното образование (2007 г.) и др.
В чл. 19 на Декларацията се посочва, че „Всеки човек има право на
свобода на убеждение и на изразяването му; тази свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите убеждения, както и правото
да търси, да получава и да разпространява информация и идеи чрез всички
средства и без оглед на държавните граници“ [1].
Медийната и информационна грамотност (МИГ) въоръжава хората с
необходимите знания и умения, за да реализират пълноценно това фундаментално право.
Реализация на това право е определена и в Грюндвалската декларация
по медийно образование, в която е посочено, че политическите и образователните системи са длъжни да отчитат и развиват у гражданите необходимото
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разбиране на феномена масова комуникация и да стимулират участието им в
медиите и комуникацията. Това изявление беше доразвито в Декларацията от
Александрия на 2005 г., в която медийната и информационната грамотност се
определят като основа за обучение през целия живот. В декларацията се потвърждава ролята на МИГ в предоставяне на възможности, за да могат гражданите „ефективно да търсят, оценяват, използват и създават информация
във всички сфери на живота, за да постигат своите лични, социални, професионални и образователни цели“. Така медийната и информационна грамотност са прокламирани като основно право на човека в света на цифровите
технологии, съдействащо за социалната интеграция на всички народи.
Медиите и други информационни ресурси, т.е. библиотеки, архиви в
интернет, се признават в целия свят като важен инструмент в помощ на хората да вземат решения, като вземат предвид мащабите на цялата налична информация. Комуникационните и информационни канали могат да имат огромно влияние върху ученето през целия живот и затова гражданите трябва
да разберат принципите на работа с медиите и други информационни услуги
(библиотеки, архиви, интернет и т.н.) и как да ги оценяват [2].
Задачата на медийна и информационната грамотност е именно в предаването на тези знания на потребителите [2, с.18].
Компетенциите, придобити чрез медийната и информациионна грамотност, дават възможност на гражданите да развият умения за критично
мислене, което ще им даде възможност да търсят от медийни и други доставчици на информация качествени услуги.
Разработената от Юнеско учебна програма и система от компетенции
в областта на медийната и информационната грамотност е съчетала две различни области – медийната грамотност и информационна грамотност – под
„чадъра“ на термина „медийна и информационна грамотност „(МИГ) [2].
Информационната грамотност подчертава значението на достъпа до
информация, нейното оценяване и етично използване.Медийната грамотност се фокусира върху способността ни да разберем функциите на медиите,
за да оценим качеството на изпълнение на тези функции и да взаимодействаме със средствата за масова информация с цел себеизразяване „ [1].
Медийната и информационната грамотност въплъщават основни познания за:
(а) функциите на медиите, библиотеките, архивите и другите информационни услуги в демократичните общества;
(б) условията, при които медиите и информационните услуги могат
ефективно да изпълняват тези функции;
(в) методите за оценка на качеството на изпълнение тези функции чрез
предложените от тях съдържание и услуги [2, с.18].
Програмата за обучение на учители на Юнеско комбинира двата подхода. Въпреки различните концептуални подходи, двата са свързани с компетенциите и подчертават необходимостта да се развият умения и способности да
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се търси интелигентно взаимодействие с медиите и информационните канали, независимо от техните специфични форми и технологии. Съществуват две
изследователски школи, които тълкуват различно тези две съседни области –
медийната грамотност и информационната грамотност. Представителите на
една школа смятат информационната грамотност като по-широка област на
изследвания, съставна част от която е медийната грамотност. Другата школа
смята информационната грамотност – компонент на медийната грамотност,
която пък се смята с по-широк обхват. Въпреки това, международна експертна група, работила по програмата за педагози на ЮНЕСКО, отчита не толкова
разликите, а пресечните точки между двете концепции.
В световен мащаб, много организации използват използват термина
„медийно образование“, който включва както медийна, така и информационна грамотност.
В условията на конвергенция на платформите и с цел хармонично съчетание на двата различни подхода ЮНЕСКО налага термина МИГ.
В първата тема на учебника „Обединение на медийната и информационната грамотност“ е конкретизирано съдържанието на медийната и информационната грамотност.
Информационната грамотност на гражданите включва следните знания и умения :
– осъзнаване и формулиране на информационните им потребности;
– намиране на достъп до информацията;
– оценяване на информацията;
– систематизиране на информацията;
– използване на информацията по етичен начин;
– предаване на информация;
– придобиване на навици за работа с инфорамационно-комуникационните технологии за обработка на информация.
Медийната грамотност на индивидите включва следните знания и умения:
– разбиране на ролята и функциите на медиите в демократичното общество;
– осъзнаване на условията, при които медиите могат да изпълняват
своите функции;
– критично оценяване на медийното съдържание от гледна точка на
присъщите им функции;
– взаимодействие с медиите за себеизразяване и участие в демократичните процеси;
– актуализиране на умения (включително ИКТ умения), необходими за
създаване на съдържание, генерирано от потребителите [2, с. 20].
В първа глава се обосновават следните предимства на МИГ:
1. Процесът на учене и преподаване на МИГ въоръжава учителите с
обширни познания, които те предават на младото поколение.
2. МИГ осигурява важните знания за принципите на функциониране на
медиите и информационните канали в демократичните общества, осигурява
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адекватно разбиране на условията, необходими за ефективното изпълнение
на функциите и развитието на основни умения, необходими за оценката на
медиите и информационните услуги като част от техните функции.
3. Медийното и информационно, грамотното общество насърчава развитието на свободни, независими и плуралистични медии и отворени информационни системи [2, с.22].
За пълноценното използване на предимствата на МИГ трябва да се
обезпечат следните условия :
1. Медийната и информационната грамотност следва да се разглеждат
като едно цяло, което включва набор от компетенции (знания, умения и способности);
2. Програмата по МИГ трябва да подготвя учители за преподаване на
медийна и информационна грамотност, като осигурава приемственост в предаването на житейски умения на ученици и студенти, които им позволяват
да взаимодействат с медиите и информационните канали, като независими и
мислещи млади граждани;
3. Гражданите трябва да знаят къде да намерят, как да се получи информация и как да я създават;
4. Необходимо е да се осигури равен достъп до информация за жените
и мъжете, както и маргинализирани групи, хората с увреждания, коренното
население и етническите малцинства;
5. На МИГ трябва да се разглежда като на жизнено важен инструмент
на междукултурния диалог [2,с.22].
Обучението на педагозите, насочено към придобиване на медийна и
информационна грамотност е важен компонент от тяхната подготовка за
успешна реализация при съвременните условия. В заключение, в учебника
„Медийна и информационна грамотност: програма за обучение на педагози“
е представена цялостна концепция за обучение, която е приложима в международен мащаб. Тя е в съответствие с усвояването на базови компетентности
в отговор на предизвикателствата на глобализацията в дигиталния свят.
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ABSTRACT: Rhythmical models of dance genres are viewed as a sort of code that bears
information about the dance. The knowledge about dances, the reaction to the combination of rhythmical means of expressions, which form the bare minimum called dance
model, as well as the existence of a rich auditory experience permit the extraction of
information from a specific rhythmical model about its historical, geographical, ethnographical, social and other being. Familiarisation with these characteristics is particularly useful within the ambit of musical education at school in view of the fact that most
musical works in essence possess a dance character.
KEYWORDS: dance, rhythmical code, rhythmical model
Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В процеса на историческото си развитие всеки народ създава своята
индивидуалност, която се проявява във всички аспекти на интелектуалния,
културния и духовния му живот. Това важи с най-голяма сила за изкуството.
Различните изкуства в зависимост от своя материален изказ имат различни изразни средства, които оформят техния език и тяхната социология.
Изразните средства при своето уникално комбиниране създават различните
жанрове – видове изкуство. Всеки жанр има специфичност, функционалност,
комуникативност, променя и развива същността си с развитието на човешкото мислене и еволюция.
Музиката като изкуство също създава уникални жанрове и музикални
форми. В основата на съществуващите днес музикални жанрове, обаче, лежат
няколко т. нар. първични музикални жанрове. Те са свързани преди всичко с
факта, че изкуството в своето първоначалие има връзка с всичко и е част от
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един неделим жизнен и космически цикъл. В този смисъл първичните музикални жанрове имат преди всичко функционална позиция и се свързват с битието на човека. Тези жанрове са: песен, танц и марш. Критиците на музиката
спорят дали маршът някога не е изпълнявал функцията и на танц, което има
логика, дори и ако се проследи развитието на танцовия жанр и се наблюдават
някои негови черти в конкретни проявления, които твърде близко го свързват с марша.
В настоящия етап от развитие на музикалното изкуство песента, танцът и маршът рядко съществуват като проявление самостоятелно. Много често песента е с маршов или танцов характер, маршът в зависимост от функцията му може да бъде с много бавно или по-бързо темпо, което променя и
неговата характеристика. Танцът пък, тъй като присъства в голяма част от
музикалната литература като част от соната, концерт и пр., често се прелива с
другите два първични жанра, както и в по-малките или по-големи музикални
форми. В настоящия етап първичните жанрове са придобили еклектичност и
многофункционалност.
Присъствието на първичния жанр в големите музикални жанрове жанрове и форми, които са се създали на по-късен етап от музикалното развитие, се проявява по различни начини. Един от тях е свързан с различния
характер на музиката, в зависимост от това кой от първичните жанрове присъства по-осезателно. Това създава в музиката характер на песенност, танцувалност или маршовост на цялото произведение или на определена негова
единица.Танцът е своеобразно съчетание между ритъм и мелодия, но ритмическите изразни средства – метрическа пулсация, ритмически рисунък,
темпо при различно комбиниране създават танцова конкретика, свързана с
различни танцови жанрове, което резонира в различен танцувален характер
на музиката. Така например музиката може да бъде с танцувален характер и
да има черти на валсовост, да прилича на полка, на менует, на ръченица и пр.
Всичко това създава уникалност на всяко едно музикално произведение, което проявява черти на танцувалност. И в този смисъл познаването на танца
като първичен жанр, характеристиките, които проявява при комбинирането
на различните си ритмически изразни средства, дава възможност на слушащия да се ориентира в много голяма степен в стила и епохата на музиката, в
националността на композитора, в мястото, от където произлиза музикалното произведение.
Специфичните комбинации от метрум, ритмически рисунък, темпо и
логичски акцент, които са обхванати в построение с различна продължителност – от два или четири такта, образуват един ритмичен модел, който е характерен само за един танц и носят неговата самоличност. Т.е. всеки танц има
собствен код – ритмически код, който е неговият РМ и благодарение на който
танцът или танцувалният характер става разпознаваем.
РМ не случайно е наречен код. Кодът е стилизирана информация. В
случая РМ е информация за самия танц – кой е танцът, при който ритмиче-
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ските елементи са комбинирани по този начин. Всеки един от елементите сам
за себе си не дава достатъчно знание, за да се определи самоличността на танца. Размерът, или метрическата пулсация, е гръбнак на ритмичния модел, но
върху него могат да бъдат облечени различни „дрехи“, т.е. той е достатъчен, за
да се определи танцувален характер, но не и конкретен такъв. В двувременен
метрум са и маршът, и полката, и правото хоро, и буре и много други танци.
Ритмичният рисунък е последователност от различни по продължителност
тонове и ритмически групи. От съчетаването на тези продължителности в
много голяма степен зависи и точното определяне на вида танцувалност, но в
съчетание с пулсацията. Логическият акцент е другият елемент, който е важен
в този случай. Той е свързан до голяма степен с начина, по който се изпълняват стъпките на танца и танцовите движения (подскок, поклон, причукване).
Акцентът има силен национален привкус (напр. унгарският чардаш и синкопираният ритъм в унг. танци). И разбира се всички тези елементи на модела
се организират в дву- или четиритактово построение, за да носи характеристиката на модел, да създава усещане за повторяемост и остинатност, точно
както се повтарят в последователност и самите танцувални стъпки.
Познаването на ритмическите елементи, които влизат в състава на РМ,
е от голямо значение при обучението по музика в училище. Танцът и танцувалността присъстват в голяма част от музиката, която се слуша и която се
пее от децата. Това че тези елементи на РМ са част от изразните средства в
музиката въобще и дават възможност разбирането им и усвояването им да
стане неусетно, в процеса на възприемането и възпроизвеждането на музика
с танцувален характер, като в този процес се получават и различни знания за
танците, като проявление на човешкия дух, от една страна, и от друга, знания
за народа, който създава танца, за неговото битие, за начина му на живот,
съобразно географското място, което населява, за езика му, като средство за
комуникация (напр. руската музика притежава повече черти на песенност, а
испанската – на танцувалност, немската – на маршовост и т.н.). С други думи
с разбирането, че всеки танц има своя самоличност, изразена чрез ритмичния модел на танца, учениците придобиват възможност да се ориентират в
света на танца, а оттам – в света на музикалната многоликост. Познаването
на конкретния танц с помощта на РМ позволява на детето да се ориентира и
в характера на крупното музикално произведение, в което този танц внася
елемент на танцувалност и обогатява характера му на звучене.
Ритмичният модел на танца като своеобразен информационен код
подпомага и цялостното интелектуално развитие на децата. При добро познаване и двигателно владеене на РМ като танцови стъпки може да се засили
интересът към музиката и към нейното разнообразие, което ще доведе и до
по-добро познаване на нравите, обичаите, поведението, различията между
хората от различни епохи и населени места. Дори в областта на българската
музика, в която ритъмът и ритмическите елементи изконно носят индивидуалността на българина, комбинирането на ритмическите изразни сред-
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ства и познаването на тяхната различност носи информация за нравите,
битието, географското разположение, характера и мисленето на тези хора,
които са участвали в раждането на тази музика, на този танц (родопските
танци са преобладаващо в двувременен метрум, хороводни; тракийските
са разнообразни като пулсация и ритми; шопските са буйни и скокливи и
т.н.). Това се забелязва при преминаването на танца в танцувалност и при
използването на неговите характерни черти за подчертаване на националното в произведенията на композиторите от различните национални школи
и придобиване от учениците на богат слушателски опит, опирайки се върху
знанията за танца и неговите характерни елементи, за ритмичния модел на
танца като своеобразен информационен код, носител на знания от различни области на живота.
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ABSTRACT: This is a paper that aims to describe the problems of social-ecological
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Социално-екологичната компетентност предполага знания по социална екология и владеене на социално-екологични понятия. Тя се явява компонент на комуникативната компетентност и е задължителна в решаването
на социално-екологични проблеми (проблеми, засягащи взаимоотношенията
общество – природа като цяло, както и взаимоотношенията на отделни социални групи и индивиди с природата).
Ето защо изследването на степента на владеене на социално-екологичните понятия и проблеми, проведено в СОУ и ВУ носи информация за социално-екологичната компетентност на адресатите.
В предложените изследвания се проверява владеенето на понятия,
свързани със социалната екология, като се отчита възрастта на изследваните
лица и учебното съдържание на учебните предмети, които те изучават.
Представената информация и анализ на получените резултати дава
основание да се твърди, че степента на владеене на социално-екологичните
понятия е незадоволителна, а това е предпоставка за промяна в учебните планове и програми за обучение по учебните предмети „Роден край“, „Бит и техника“, „Икономика и технологии“, „Химия и опазване на околната среда“ по
посока екологизация на учебното съдържание.
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В учебните планове за бакалавърските и магистърските специалности са необходими промени с цел въвеждане на нови дисциплини (социална
екология, социална етика, екологизация на учебното съдържание за предучилищна, начална и горна степен и пр.) с цел завършилите учители в различните професионални направления да бъдат компетентни по проблемите на
социалната екология в условията на глобализация.
Всичко това има отношение към социално-екологичната грамотност.
Най-ефективният индикатор за тази грамотност е минимумът от социалноекологични знания, които трябва да има отделният човек, социалната група и
обществото като цяло.
Социално-екологичното образование става все по-актуално като образование за социално развитие, което включва социално-екологичните измерения на съвременния свят и има за цел повишаването на социално-екологичната грамотност.
За осъществяване на целите на това образование освен промяна в учебните програми и учебни планове се налага и допълнителна квалификация на
учителите по проблемите на социалната екология.
Темите, които могат да бъдат обект на социално-екологичното образование, са много на брой и са свързани с различни екологични понятия и социално-екологични проблеми в глобализиращия се свят. Една от тях е темата,
свързана с проблемите с отпадъците.
Ето защо, обект на настоящото изследване е социално-екологичната
грамотност на студентите, касаеща отпадъците – основен замърсител на биосферата и сигурността в многоаспектното ѝ проявление.
Работна хипотеза на изследването: Добрата социално-екологична грамотност на студентите, свързана с проблемите с отпадъците, е предпоставка
за решаване на социално-екологичния проблем с тях.
Контингент на изследването. Контингентът на изследването са студенти – бакалаври и магистри от различни специалности на Педагогическия
факултет на Шуменския университет «Епископ Константин Преславски».
Подбрани са 110 студенти –бакалаври от специалностите: Социални
дейности, Социална педагогика, НУП, ПУНУП, Специална педагогика и 240
магистри, обучавани в магистърските програми: „Иновационни технологии в
предучилищното и началното образование“, „Начална училищна педагогика
и информационни технологии“, „Иновационни технологии в технологичното обучение и професионалното образование“, „Организация и управление в
системата на социално-педагогическите дейности“, „Регулиране и контрол в
системата на социалните дейности», «Социално консултиране» на Педагогическия факултет на Шуменския университет.
Спазено е правилото на доброволност при участието в анкета и изследователско задължение за абсолютна конфиденциалност.
Дидактическият експеримент е основен метод използван в настоящото
изследване. Той позволява явленията и процесите да се изучават при съблю-
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даване на строго определени условия. Голямо негово предимство е, че позволява при необходимост изследваните явления и процеси да се възпроизвеждат многократно. Той се провежда в естествени условия на обучението. Чрез
него се прави обективна и доказателствена проверка на истинността на хипотезите. В случая по своето изследователско предназначение дидактическият
експеримент е констатиращ, т.е. предназначението му е да установи реалното
състояние на изследвания обект (студентите).
След теоретичен анализ на учебните програми и учебните планове за
бакалаври и магистри е изработена анкета за оценка на социално-екологичната грамотност. Анкетата се състои от 30 въпроса, на които се изисква отворен отговор. Въпросите са подбрани на база изучаваните екологични понятия и проблеми, които касаят замърсяването на околната среда.
Авторите на изследването подготвят събирането на данни като първоначално осъществяват неформален контакт със студентите от споменатите
специалности в Педагогическия факултет, за спечелване на тяхното доверие
и сътрудничество.
Анкетирането е проведено през уч. 2013/2014 г.
Във всяко гнездо лицата са разделяни по статус и са попълвали анкетни
материали след даване на необходимата инструкция.
Изследването е проведено индивидуално с предлагане на анкетите непосредствено преди работа по тях, така че да се елиминира предварителното
обсъждане на въпросите между участниците.
След анкетирането на всички лица, анкетните карти са подложени на
логически оглед и контрол, след което данните са обработени.
Основните изисквания, с които e съобразен разработеният тест, са
следните:
• да се стимулира мотивацията на студентите за високо постижение;
• въпросите да имат приблизително еднакъв обем и съдържание;
• въпросите да се подреждат от лесните към трудните;
• да могат лесно да се възприемат и да нямат двусмисленост;
• да се формира положително отношение към теста;
• да се изяснят добре правилата, които трябва да се спазват при изпълнението на теста (включен е еталон „стандарт“);
• да се подпомагат студентите при работа върху теста, ако има формални неясноти.
Незадоволителните отговори в анкетите са доказателство, че изследваният контингент, който може да се приеме за представителна извадка, не познава екологичните термини, социално-екологичните проблеми в т.ч. и този
с отпадъците, както и документите за опазване на околната среда и устойчивото развитие.
Диагностиката за знанията и уменията на учениците и студентите, осъществявана с тест, се провежда с еталон, въз основа на който се констатира
и взема решение за ефективността на метода на работа и организационната
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форма. Критерийното оценяване е оценяване на компетентност, фиксирана в
критерия, който предварително е определен, за да гарантира високо качество
на подготовка. Тази величина има комплексен характер. Показателят изразява количествена характеристика на променливата величина и представлява
реализация на тази променлива и числова форма.
Получените резултати [6] дават основание да се направи изводът, че социално-екологичната грамотност на ученицитс и студентите е ниска.
Реалността провокира и предложението на авторите да предложат методика за разработване на Концепция за социално-екологична грамотност и
Програма за повишаване на социално-екологичната грамотност.
Методика за разработване на концепция за социално- екологична
грамотност
Настоящата методика е предназначена за определяне на задълженията
и последователността на разработване на отделните елементи от Концепцията за социално-екологична грамотност на населението от органите на държавната власт и другите институции, реда на взаимодействие между тях, както и реда за обобщаване на резултатите от тяхната работа в единен документ,
за широко обсъждане и за окончателно приемане.
Разработването на концепцията се осъществява в три основни
етапа:
➢ първи етап – формулиране на социално-екологичните проблеми;
➢ втори етап – разработване на стратегическите цели;
➢ трети етап – обобщаване на материалите в единен документ.
Всеки етап завършва с широка дискусия, организирана от МОСВ, МЗ и
МОН, в която участват представители на всички обществени слоеве.
Разпределението на задълженията между институциите е такова, че да
осигурява наличието на повече от един вариант по даден раздел от независими една от друга институции.
След като посочените институции представят своите разработки комисия от представители на имащите отношение към проблема министерства ги
анализира, обобщава и изготвя работен проект, който се предлага за широко
обществено обсъждане.
След обсъждането се разработва концепцията по раздели:
➢ социално-екологично образование – МОН;
➢ социално- екологична грамотност на населението – МОН, МОСВ
➢ социално-екологична сигурност – МВР, МОСВ, Министерство на
труда и социалната политика.
В работата на всички групи се привличат външни експерти от БАН,
ВУ, СОУ, РИМОН и др. Окончателният вариант се предлага като документ
на гореспоменатите министерства и се утвърждава от Министерския съвет.
Позитивните тенденции са глобализацията като обективен процес,
нормативни документи, образование за устойчиво развитие, наличие на научен потенциал. Негативните тенденции включват несъвършенство на ДОИ и
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учебните програми по отношение на проблемите на екологичната грамотност
и познаване на социално-екологичните проблеми, както и в подготовката на
достатъчен брой компетентни специалисти в областта на социално-екологичното образование.
Стратегическите цели на концепцията са заключават в:
1. Разработване на нормативна база за социално-екологично образование и обучение като за целта:
• се проучи спецификата на дисциплините в учебните планове за среден курс;
• се систематизират и прогнозират възможните интегративни връзки
между социалната екология и другите учебни предмети;
• теоретично да се обосноват учебното съдържание, принципите, методите, педагогическите средства във връзка със спецификата на
възрастта на учениците и знанията по учебните предмети, изучавани
в среден курс;
• да се предложат принципи, методи, похвати и форми за организация
на учебния процес като се обвържат актуалните проблеми на социалната екология със спецификата на конкретни учебни предмети въз
основа на междупредметните връзки;
• да се предложи конкретно учебно съдържание по социална екология в
среден курс, което да се адаптира към конкретни учебни дисциплини;
• да се адаптира методическата система за изучаване на социална екология към спецификата на обучението в среден курс и висшето училище.
2. Разработване на програмни документи за сътрудничество с БАН, ВУ,
лицензирани лаборатории и др. за решаване на проблемите на екологичната
криза, екологичния мониторинг, екологичните рискове, бедността, социалното неравенство, общественото здраве, трансграничното движение на хора,
опазването на околната среда, биологичното земеделие, разработването на
безотпадни технологии, въвеждане на алтернативни енергетични източници,
социално екологично образование.
Програма за повишаване на социално-екологичната грамотност на
населението в Република България
Програмата се базира на продължителен процес на проучване на съществуващите документи, информация за състоянието на социално-екологичната
грамотност и социално-екологичните проблеми на глобализиращия се свят.
Програмата предлага акцент върху социално-екологичното образование, като образование за социално развитие, което включва социално-екологичните измерения на развитието.
Програмата се явява неразделна част от процеса на решаване на актуалния казус социална екология – глобализация – сигурност.
Програмата осигурява възможност на всички заинтересовани страни да
прилагат мерки за развитие на социално-екологично образование и обучение.
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Основната цел на Програмата е да подкрепи повишаването на ефективността на социално-екологичното образование във всички форми на формалното и неформалното образование и Европейски програми за образование.
Основни целеви групи на Програмата са децата, младите хора и възрастните от всички образователно-квалификационни степени.
1. Основни принципи на програмата
➢ Отчитане актуалността на социално-екологичните проблеми.
➢ Необходима интеграция на всички образователни институции.
➢ Прилагане на иновациите в образованието.
➢ Специално внимание върху темите, свързани с глобалните екологични проблеми, демографската криза, използването на ресурсите, екологичната сигурност.
2. Задължително учебно съдържание, което формира:
➢ Знания и умения по социална екология.
➢ Знания, осигуряващи възможности за овладяване на новите информационни технологии.
➢ Знания, за възможните пътища за решаване на социално-екологичните проблеми.
3. Проблеми, с които може да се сблъска Програмата:
➢ липса на система за провеждане на социално-екологично образование и обучение;
➢ недостатъчен брой подготвени педагогически кадри;
➢ липса на учебни материали;
➢ трудности в намиране на информация;
➢ недостатъчно сътрудничество и подкрепа;
➢ ограничено финансиране на образованието;
➢ бавна промяна на обществената нагласа;
➢ липса на достатъчна мотивация у обучаемите.
4. Цели на Програмата
Основна цел: Подкрепа и стимулиране на социално-екологичното образование във всички форми на формалното и неформалното образование в
Република България
Специфични цели:
➢ Да подпомогне създаването и разпространението на съвременни образователни материали по социална екология.
➢ Да подкрепя партньорства на национално, регионално и местно
ниво, между представителите на държавните институции, местните
власти, общностите, НПО, бизнес – средите и използва възможностите на образователните програми на ЕС.
5. Приоритети на Програмата
➢ Да изгражда система от компетентности у младите хора, гарантиращи висока социално-екологична грамотност.
➢ Да насърчава възможностите за „Учене през целия живот“.
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➢ Да насърчава разработването на нови учебни помагала в т.ч. и електронни.
➢ Да подкрепя изграждането на мрежи за обмен на информация по социално-екологични проблеми.
➢ Да насърчава разработването и изпълнението на проекти по проблемите на социално-екологичната грамотност.
➢ Да насърчава разработването на Програми за квалификация и преквалификация на учителите.
6. Заключение
➢ Програмата е своеобразна гаранция за повишаване на социално-екологичната грамотност на населението.
➢ Програмата изисква промяна в ДОИ за учебно съдържание и нови
учебни програми, както за интегрираните (Роден край, Околен свят,
Човекът и природата, Човекът и обществото), така и за учебните
предмети Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно
образование, Философия, Свят и личност.
➢ Програмата изисква разглеждане на социално-екологични проблеми
в ЗИП и СИП.
➢ Програмата препоръчва включване в учебните планове на ВУ дисциплините: Социална екология, Екологична етика, Екологична сигурност, Екологично право.
➢ Програмата включва индикатори за образователната система (учебни програми, учебни планове, учебни помагала, управление на образователния процес и качество на образованието).
➢ В реализирането на Програмата участват образователните институции, общините, организациите на гражданското общество, медиите.
➢ Структурата и обемът на учебното съдържание, съобразени с ДОИ
се допълват с идеи за учебни програми и образователни стратегии,
съобразени с Концепцията за устойчиво развитие.
Предлаганите иновации могат да намерят институционална подкрепа,
при условие, че се обвърже обучението по социална екология в средното и
висшето училище и се защитава тезата за „Учене през целия живот“.
В настоящия момент за постигане целите на обучението се предлага да
се преподава или по програми по социална екология (за ВУ) или по приложения, които имат характер на допълнения към сега действащите програми
в СОУ.
Препоръки
1. Да се разработи Концепция за решаване на социално-екологичните
проблеми.
2. До нейното разработване и приемане да се използват възможностите
на извънкласните форми в училище, на избираемия и факултативния блок в учебните планове на висшите училища, възможностите на
различните НПО, фондация „Грюндвиг“, националните и регионал-
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ни програми и договори за повишаване на социално-екологичната
грамотност с цел по-бързото и ефективно решаване на социалноекологичните проблеми на глобализиращия се свят.
В учебните планове за ВУ да намерят място дисциплини като
Социална екология, Екологична сигурност, Екологична етика,
Екологично право.
Да се създаде механизъм и инструментариум за събиране на емпирични данни за социално-екологичната грамотност на населението.
Необходимо е да се създадат организационни предпоставки (например, Съвет за социално-екологична грамотност) за прилагане на найдобрите практики, свързани с проблемите на социално-екологичното образование и обучение.
Да се използват възможностите на електронното обучение за повишаване на социално-екологичната грамотност.
В съвременния глобализиращ се свят информацията по социалноекологичните проблеми се разпространява от различни институции
и организации, но е необходимо целенасочено повишаване на координацията между тях и формиране на цялостна стратегия, гарантираща социално-екологично образование и грамотност, адекватни на
изискванията на съвремието.
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Нивото на човешката сигурност се измерва с индикаторите: бедност,
здраве, образование, политическа свобода, демокрация. Ето защо днес, особено място заемат проблемите на бедността и образованието.
Политиката по заетостта в България се реализира в контекста на Стратегия „Европа 2020“ и в изпълнение на Националната цел: „Достигане на 76%
заетост сред населението на възраст 20-64 г. до 2020 г.“, като основен приоритет е насърчаване на създаването на заетост и насърчаване на социалното
включване.
Отчитайки, че в най-голям риск от изпадане в бедност са лицата в неравнопоставено положение на пазара на труда, като безработни младежи,
продължително безработни лица, безработни лица без образование и квалификация, по-възрастни безработни лица, лица с намалена работоспособност,
започна изпълнението на редица мерки на пазара на труда, които допринасят
за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в рамките на единен интегриран и ефективен подход, обхващащ мерки, програми,
проекти и схеми насочени към:
• Предоставяне на общи и специализирани обучения за повишаване
на квалификацията и за придобиване на нова, както и за придобиване на ключови компетентности за уязвимите групи.
• Осигуряване на възможности за валидиране на компетентности,
придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
• Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда.
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• Предоставяне на услуги за заетост /посреднически услуги/.
• Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара
на труда.
• Създаване на условия за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот.
• Защита на трудовите права, подобряване на условията на труд и намаляване на недекларираната заетост.
Повишаването на дългосрочното участие на пазара на труда и производителността на труда изискват значителни инвестиции в изграждането на
човешки капитал в цялата образователна система, както и приемането на
мерки за обучение през целия живот. В национален план, към 2020 г. страната
следва да изгради конкурентноспособна икономика, основана на пълноценна
социална, творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, който е териториално балансиран. За
целта в Националната програма за реформи на Република България е определена Национална цел, която изисква до 2020 година, делът на преждевременно
напусналите образователната система да е под 11%, а делът на 30-34 годишните, със завършено висше образование – 36%. За максималното включване на
младите хора и други уязвими групи в реалния пазар на труда са необходими
дългосрочни мерки за подкрепа на затруднените в социално-икономическо
отношение, успоредно квалификационни дейности за нискоквалифицираните и слабо грамотните. Осигуряването на обучение за ограмотяване, за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности е един от основните
инструменти за насърчаване на заетостта и социалното включване.
Една от главните цели на образованието и обучението според Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието
и обучението (ЕСЕТ 2020) е: образованието и обучението трябва да осигуряват личната, социалната и професионалната реализация на гражданите. Част
от „Европейските критерии“, пряко кореспондиращи със социалните дейности за намаляването на бедността и социалното включване, са делът на завършилите висше образование да е над 40%, като средно 15% от възрастните се
включат в Програмата за учене през целия живот.
По данни на НСИ от проведеното преброяване на населението и жилищния фонд към 1.02.2011 г. броят на лицата с висше образование в България е 1 348.7 хил., или 19.6%. Делът на завършилите висше образование в
страната на възраст 30-34 години е 27,3%, като се предвижда до 2020 г. този
процент да се повиши до 36 %. Следва да се отбележи, че по отношение на друг
критерий – участие в дейности за учене през целия живот, България е държавата с едно от най-ниските в ЕС равнища (1.4% по EU Labour Force Survey)1.
С увеличението на размера на МРЗ се дават възможности на заетите за
повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и
намаляване на дела на „работещите бедни“ и се дава възможност за:
1

Eurostat, Проучване на работната сила на ЕС; данните са към м. януари 2011 г.

182

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев

• Повишаване на пригодността за заетост на безработни лица чрез
предоставяне на обучение за придобиване на квалификация.
• Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда.
• Реинтеграция на преждевременно напусналите образователната система.
• Ефективно финансиране на достъпа до образование и обучение.
• Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на
най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните умения и подобряване на индивидуалната социална работа с тези
лица.
• Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното
предприемачество.
• Осигуряване на условия за намаляване на броя на работещите бедни.
• Организация на стажуване, специфично за работното място обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности за млади
безработни без трудов опит, със средно и висше образование в публичния и реалния сектор.
Бедността и изключването се свързват с ниски нива на образование. В
същото време децата от бедните домакинства, както и от уязвими етнически
групи в България, получават по-ниска степен на образование, като по този
начин се създават предпоставки за тяхното дългосрочно социално изключване. Ниските равнища на образованост и високият процент на преждевременно напуснали образователната система често са последица от липсата на
предучилищна подготовка.
Семействата с ниски доходи по-рядко ползват детски градини. Предучилищната подготовка има ключова роля за социалното включване и развитието на човешкия капитал, което налага допълнителни мерки за разширяване на мрежата от детски градини и повишаване на обхвата на децата в
задължителна предучилищна възраст. За сега няма количествени доказателства за възможните причини за по-слабото записване в детски градини и в
предучилищна подготовка на децата от семейства с ниски доходи и уязвими
етнически групи, но международните анализи поставят сред причините икономическите фактори, географското разстояние, недостатъчният брой места
в детските градини и слабото разбиране от страна на родителите и тяхната
ниска мотивация относно необходимостта от включване на децата в предучилищна подготовка.
Част от „Европейските критерии“, пряко кореспондиращи със социалните дейности за намаляването на бедността и социалното включване, са:
• Намаляване дела на на преждевременно напусналите под 10% към
2020 г. (В България през 2010 г. делът на преждевременно напусналите училище е 13.9%, а през 2011 г. е 12.8%).2
2

По данни на Eurostat.
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• Към 2020 г. не по-малко от 95% от децата между 4 години и възрастта
за започване на задължително начално образование трябва да участват в системата за образование в ранна детска възраст.
• Към 2020 г. делът на 15-годишните с незадоволителни умения по отношение на четенето, математиката и другите науките трябва да е
под 15%. Средният резултат на учениците в България по отношение
на тяхната грамотност по четене, съгласно проведеното през 2009 г.
изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), е 429 точки (резултат значително под
средния за ОИСР) и 46 позиция сред 65-те участници.
Преодоляването на тези негативни тенденции е свързано както с добрата образователна среда в училището и детската градина, така и с осигуряването на социална подкрепа, която следва да се насочи към ефективното
разпределение на мерките по рискови групи при строг контрол за изразходването на средствата. Във връзка с това усилията следва да се насочат към
инвестиране в осигуряването на достъп до качествено образование. Реализирането на тези отговорни задачи е свързано с:
• Въвеждане на задължително предучилищно образование от 4 години.
• Мониторинг на физическата среда за осигуряването на задължителна предучилищна подготовка и на допълнителна подкрепа на децата.
• Подкрепа за посещаване на училище за ученици от уязвими групи,
живеещи в отдалечени райони, от бедни семейства и други.
• Развитие на социални услуги в подкрепа на продължаване на училищното образование.
• Приоритетно участие на деца от рискови групи в целодневна организация на учебния ден.
• Разработване на Национална стратегия за намаляване на преждевременното напускане на училище до 2020 г.
С оглед на факта, че част от уязвимите групи се отличават със специфични социо- и етно-културни особености, непознаването и несъобразяването на лекарите и медицинските специалисти с културните различия и традиции на тези групи от населението би влошило общуването и контактите им
с пациентите. Факт е, че голяма част от по-бедните и по-ниско образованите лица прибягват към методите на самолечението. Това налага по-активна
дейност от страна на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), лекари-специалисти, медицински сестри, акушерки, медицински фелдшери, рехабилитатори,
здравни медиатори и доброволци за осъществяване на здравно образование
и информиране на тези лица.
Осигуряването на информация за населението относно принципите на
здравословен начин на живот, както и извършването на консултации и обучение по проблемите, свързани със здравето на уязвимите групи, следва да
се осъществи чрез разкриване на териториални методични центрове за ин-
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формация, консултация и обучение и утвърждаване на модела на здравните
медиатори като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи.
Ключови елементи са осигуряването на равни възможности и достъп за представителите на уязвимите групи до информация, както и разширяването на
обема, многообразието и целенасочеността на здравните услуги, предоставяни на населението, живеещо в отдалечени и труднодостъпни райони. Целта е
разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората и семействата в риск от бедност и социално изключване.
Бедността, включително липсата на здравни осигуровки и знания за
правата и задълженията на пациентите и за видовете медицински услуги, се
оказват пречка за достъпа до профилактични здравни грижи. През последните години тази тенденция се задълбочи поради финансовите трудности на
семействата с по-ниски доходи. За голяма част от тях е проблем да осигурят на
децата си посещение при личен лекар за извършване на профилактични имунизации, поради което обхватът за имунизации срещу инфекциозни заболявания като полиомиелит, туберкулоза, коклюш, морбили и паротит е под 95%.
Политиките за децата и семейството са един от водещите държавни
приоритети. Техният многостранен характер предполага поставянето на взаимосвързани цели и развитието на комплексни политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има семейство; гарантиране развитието
на висококачествени социални услуги в общността, подпомагащи отглеждането на детето; намаляване на детската бедност и ускоряване на процеса на
деинституционализация. През последните три години политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към въвеждането
на изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка
до семейната среда за всяко българско дете. Основен инструмент за постигане на тези цели е и деинституционализацията на грижите за деца.
От изключително значение при прехода от институционален тип грижа
към грижа в близка до семейната среда или в общността е осигуряването на специална подкрепа на младите хора, напускащи специализираните институции.
Те се нуждаят от знания и социални умения, които да им помогнат при продължаване на обучението, намиране на дом и работа, справяне с ежедневните
житейски задачи. Ето защо успоредно с процеса на деинституционализация,
специално внимание трябва да бъде насочено към предприемането на мерки за
осигуряване на подкрепа на децата и младежите при напускане на специализираните институции и прехода към самостоятелен живот. Финансовата обезпеченост на дейностите, свързани със създаването на услуги за деца, напуснали
специализирани институции, е от съществено значение за изпълнението на една
от основните цели на реформата – всички нуждаещи се деца да имат достъп до
услуги в семейна среда или в общността. В тази връзка, чрез реализирането на
посочените дейности ще продължи прилагането на успешния модел за кръстосано финансиране на процеса на деинституционализация на грижата за деца.
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Програмите и политиките за ранно детско развитие са друг ключов инструмент за превенция на бедността и социалното изключване. Те са инвестиция в бъдещето на обществото и неговото развитие, както икономическо,
така и социално, тъй като те са ключова предпоставка и за превенция на предаването на бедността между поколенията.
За да се даде на хората равен шанс за добър живот, е необходимо да се
инвестира в мерки за ранното детско развитие. Предоставянето на възможности за социална мобилност на изключените изисква да се оценят недостатъците, създадени заради семейната среда. Такива мерки трябва да започнат
при раждането, чрез осигуряване на достъп до здравеопазване и образование, за да могат хората да добият умения, увереност и сила, необходими за да
направят своя собствен избор в живота. Следователно основното внимание е
насочено към ранната възраст – от 0 г. до навършване на предучилищна възраст, за да бъде възможно най-ефективно въздействието върху политиките,
насочени към социалното включване. Съществуват множество доказателства
в цял свят, че инвестициите в мерки за ранно детско развитие, включително
програми за здравеопазване и образование, имат основно въздействие върху
по-нататъшните резултати от образованието в началното и основното образование и носят по-голяма възвращаемост от инвестиции в мерки за последващо преодоляване на дефицитите.
За осигуряването на устойчивост и надграждане на модела на комплексна подкрепа на деца и семейства е необходимо разширяване на обхвата
на услугите за ранно детско развитие в цялата страна. Важна предпоставка
за постигането на устойчивост на този модел е осигуряването на финансови
средства, с които да бъде гарантирано разширяването на предоставяните услуги и развитието на новите модели. Законодателната реформа в областта на
политиките за децата и семействата също следва да постави тези услуги като
основни фактори за превенция на рисковете за децата и техните семейства.
Съществуващите програми не са в състояние да отговорят на увеличеното търсене на интегрирани и индивидуализирани от гледна точка на потребностите услуги, главно поради ограничения финансов ресурс за тяхната
реализация. В тази връзка и с оглед насърчаването на социалното включване
на уязвимите групи в обществото, осигуряването на необходимите финансови ресурси от Европейските структурни фондове ще създаде възможност за
разширяване на мрежата от качествени и гъвкави интегрирани услуги. Предоставянето на интегрирани услуги за всички целеви групи, от една страна,
ще създаде условия за усвояване на пълния капацитет на услугите, а от друга – ще разшири достъпа до тях в съответствие с реалните потребности на
нуждаещите се.
Гарантирането на адекватни и устойчиви социални плащания е важен
елемент на подкрепата за уязвимите групи в обществото, на политиката за
намаляване на бедността и насърчаването на социалното включване. Осигуряването на материална подкрепа е свързано със социалната закрила и со-
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циалното включване чрез: по-добра целенасоченост на социалните помощи
и помощите за хора с увреждания; подпомагане на семействата с деца; повишаване ефикасността, ефективността и устойчивостта на програмите; прилагане на диференциран поход в зависимост от конкретните потребности на
подпомаганите лица и семейства.
Тази подкрепа се гарантира със средства от държавния бюджет. Данните от наблюдението на доходите и условията на живот (EU-SILC) показват,
че системата на социална закрила като цяло има съществен принос за намаляване на бедността в страната. Според изследването делът на лицата под 18
години в риск от бедност след социални трансфери е 26.8%, делът на лицата
на възраст над 65 години в риск от бедност е 32.2%.
Независимо че политиката за намаляване на бедността и социалното
изключване не може да почива единствено на социалните трансфери, тяхната
роля в условията на икономическа криза е съществена за намаляване на нейните последици. Важно измерение на приоритета за гарантиране на адекватни и устойчиви социални плащания е осигуряването на материална подкрепа
и подпомагането на семействата с деца.
С оглед повишаването на адекватността на социалните трансфери,
които имат съществено значение за превенция на изпадането в бедност или
преодоляване на негативните последици, е необходимо политиките и всички
законодателни промени, които засягат доходите, да бъдат обект на оценка на
въздействието. Това ще доведе до по-голяма адекватност, целенасоченост и
ефективност на публичните разходи за социални плащания.
Другите социални трансфери, които са ключов фактор за намаляване
на бедността, са пенсиите, които са основен източник на доходи за лицата в
надтрудоспособна възраст.
Подобряване качеството и ефективността на предоставяните услуги в
ключови за социалното включване сектори ще се реализира както чрез модернизиране на работата на институциите и доставчиците, работещи в тази сфера, така и чрез подобряване на взаимодействието между отделните системи.
В тази връзка, основните дейности ще бъдат насочени към: повишаване на
професионалния капацитет и мотивацията на служителите; повишаване на
вертикалната и хоризонталната координация между институциите и взаимодействието им с доставчиците на услуги; подобряване на контрола, включително и чрез засилване на гражданския контрол; развитие на информационни системи и бази данни, обслужващи различните системи; разработване на
системи за мониторинг, оценка на ефективността и оценка на въздействието
на услугите, програмите и законодателството; подобряване на капацитета на
местно ниво за предоставяне на интегрирани услуги, формиране и провеждане на политики за социално включване и др.
Всичко това ще подкрепи изпълнението на ангажимента на България
по Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване за:
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• насърчаване на социалните иновации;
• насърчаване на партньорството;
• подобряване на координацията.
С цел насърчаване на гражданското участие ще бъде използван опитът,
натрупан от провеждането на Европейската година на борбата с бедността и
социалното изключване, а именно: информационни кампании; срещи с хора
живеещи в бедност и социално изключване; форуми на национално ниво и
други съвместни инициативи с НПО и социалните партньори.
С оглед оптимизацията на човешките ресурси, част от дейностите следва да бъдат насочени към развитие на система за постоянно повишаване на
квалификацията и мотивацията на хората, ангажирани в тази сфера, финансиране на обучения за работа с хора със специфични възможности и деца и
семейства в риск; за работа в мултиетническа среда, с акцент върху ромската
общност; за стратегическо планиране на общинско, регионално и национално ниво за развитие на услугите; разработване, изпълнение и управление на
програми за социално включване и други.
Създаването на ефективна мрежа и модели за подобряване на сътрудничеството и координацията между отделните системи, както и засилване на
сътрудничеството с гражданския сектор, е важно условие за подобряване на
достъпа до социални, здравни и образователни услуги и тяхното качествено
предоставяне в цялата страна. Оценката на въздействието на политиките в
областта на заетостта, доходите, социалните, здравните и образователните
услуги също е ключов компонент на действията, насочени към подобряване
на капацитета на системите в тази сфера. Тя представлява инструмент за подобро вземане на решения и за гарантиране качеството и устойчивостта на
политиките и прилаганите мерки. Тази оценка ще предостави възможност за
прилагане на аналитичен подход за измерването на постигнатите резултати
от прилагането на политики, програми, нормативни актове, подобряване на
планирането, както и за постигане на по-пълна осведоменост на хората относно ефективността на прилаганите политики.
Разработването и прилагането на системи за мониторинг и оценка на
политиките в областта на заетостта, социалните, здравните и образователните услуги ще доведат до подобряване на процеса на планиране и оценка
на изпълнението на политиките през призмата на тяхната икономичност,
ефикасност и ефективност. Прилагането на институционализирана система
за мониторинг и оценка на политиките ще допринесе за повишаване на капацитета и постигане на по-устойчиви резултати.
Иновативните подходи при предоставянето на интегрирани услуги за
превенция и преодоляване на социалното изключване са важен фактор за
създаването на условия и възможности за участие на уязвимите групи в обществения живот. В тази връзка, с оглед оптимизиране на ефикасността на
процесите в социалната, образователната и здравната системи е необходимо
повишаване на степента на използване на информационно-комуникационни
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технологии и технологични нововъведения в разработването, доставянето и
ползването на услуги. Крайната цел на прилагането на иновативни подходи
е всъщност подобряването на качеството на живот на хората от уязвимите
групи като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на предоставяните услуги. Те включват:
• Подобряване на планирането на услугите в отделните сектори, включително и на регионално ниво, както и съгласуваността при планирането.
• Повишаване на капацитета чрез въвеждане на нови подходи при
предоставянето на услуги – мултидисциплинарен подход, индивидуализиране на услугите, прилагане на комплексна оценка и други.
• Създаване и въвеждане на системи за мониторинг, контрол на ефективността на предлаганите услуги.
• Оценка на въздействието на политиките в областта на заетостта, доходите, социалните, здравните и образователните услуги.
• Повишаване на капацитета на общините, неправителствените организации, социалните партньори и доставчиците на услуги за участие
във формулирането и провеждане на интегрирани политики за социално включване.
Осигуряването на достъпна среда е един от най-сериозните проблеми
на представителите на уязвимите групи. Въпреки че е създадена добра нормативна база за осигуряване на физически достъп до работното място, жилището, обществени сгради и др., липсата на достатъчно финансови ресурси на
национално и местно ниво е сериозна пречка за практическото изпълнение
на тези наредби и изисквания.
Важни елементи от процеса на създаване на достъпна физическа среда са
осигуряването на физически достъп до обществени сгради (училища, детски градини, болници, сгради на държавни институции), жилища, открити пространства; осигуряването на достъпни транспортни услуги, включително и на специализиран транспорт за децата с увреждания и на тези, от изолираните райони.
Достъпното използване на информационните и комуникационните
технологии е важен фактор, който насърчава социалното включване. Осигуряването на достъп до информация и комуникация е сериозен проблем, който изисква предприемане на мерки, насочени към въвеждане на нормативни
минимални изисквания за предоставяне на информацията от публичните
институции в достъпен формат; повишаване на компютърната грамотност,
уменията и редовното използване на интернет сред представителите на уязвимите групи; осигуряване на достъпна информация и консултация и предоставянето на включващи и целенасочени онлайн услуги в ключови области
(трудова заетост, жилищно настаняване, здравеопазване, социални услуги и
др.), които спомагат за предоставянето на по-големи права на ползващите ги,
най-вече тези от уязвимите групи – хората с увреждания, бедните хора, уязвими етнически групи и хора, живеещи в отдалечените райони.
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Прилагането на политики в областта на социалното включване трябва
да отчита във все по-голяма степен ключовата роля, която публичните услуги
могат да изиграят за намаляване на различията по места и за насърчаване на
социалното включване. В съвременното общество достъпът до тези услуги,
включително финансовите услуги и гарантирането на достъпни цени са се
превърнали в основна необходимост. В тази връзка, ограниченият достъп до
публични услуги е сериозно предизвикателство, което налага предприемането на мерки, насочени към създаване на условия за наличност и финансова
достъпност на различните административни услуги.
Осигуряването на достъп до култура и спорт има важно значение за
икономическото и социалното сближаване, както и за пълноценното включване на уязвимите групи в обществото. Ето защо е необходимо да бъдат взети
предвид специфичните нужди и положение на представители на уязвимите
групи и да се обърне внимание на специалната роля на културата и спорта
най-вече за хората с увреждания и децата. Наложително е предприемането на
мерки за адаптиране на спортната и културната инфраструктура посредством
премахване на архитектурните бариери на спортните обекти и съоръжения,
осигуряване на достъп до културните институции чрез ремонт и реконструкция на сградите. Мерките по това направление засягат не само създаването на
възможности за участие в културни и спортни прояви и развлечения, но и за
развитие и интегрирано обучение в областта на науката, изкуството и спорта
на децата от уязвимите групи.
Осигуряването на финансови средства е ключов фактор за изпълнението на тези мерки и дейности, както и за реализирането на една от основните предпоставки за насърчаване на социалното включване – осигуряването
на достъпна среда. Целта е разширяване на възможностите за подобряване
качеството на живот на хората от уязвимите групи, както и насърчаване на
пълноценното им участие в живота на обществото.
Бездомността е едновременно причина за и следствие от бедност и социално изключване. Тя е резултат на взаимодействието на различни фактори,
сред които: липса на жилища на достъпни цени, ниски трудови възнаграждения, недостатъчното внимание на обществото към този проблем, физически и психични заболявания, домашно насилие, безработица и др. Осигуряването на подходящи жилищни условия на уязвими рискови групи е важен
приоритет, който изисква съчетаването на многобройни и различни мерки,
насочени както към превенция, така и към ограничаване на тази екстремна
форма на бедността и социалното изключване.
В България има голям брой необитавани жилища, поради което реалната осигуреност с жилища в някои урбанизирани райони (главно големите
градове) е много по-ниска от европейските стандарти. Състоянието на жилищния фонд също се влошава, а част от жилищните квартали се превръщат
в гета поради лошо управление и недостатъчна поддръжка. Настоящата ситуация и негативните тенденции в жилищния сектор показват, че основните
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проблеми в тази сфера са свързани с лошо поддържане на жилищния фонд;
увеличаване на броя и относителния дял на необитаваните жилища в някои
региони; увеличаване на дела на собствениците на жилища, които не могат
да покриват увеличаващите се разходи за жилищата си поради ниски доходи;
липсваща система за жилищно субсидиране; липсваща специализирана жилищно-спестовна и жилищно-кредитна система.
На този фон осигуряването на достъпни жилища за по-голямата част
от уязвимите групи все още е значително предизвикателство. Необходимо е
да се гарантира облекчен достъп до жилища за домакинствата с ниски доходи
чрез увеличаване на броя на жилищните сгради, изградени с нестопанска цел,
както и чрез създаване на нова система за субсидиране и на специализирана
система за жилищно спестяване и жилищно кредитиране.
Редица изследвания3 установяват трайна бедност сред ромската общност и влошаващи се условия на живот в естествено обособилите се квартали,
населени с роми. Забелязва се устойчива тенденция за нарастващо различие
между условията на живот в ромските групи и условията, при които живее
мнозинството от останалото население. Съществува голяма разлика между
степента на осигурени комунални услуги на жилищата на представителите на
ромската общност и на жилищния фонд в страната като цяло. По отношение
на инфраструктурната обезпеченост съществуват незадоволителни жилищни обекти – без електричество, водопровод и канализация. Тези сериозни
проблеми изискват предприемането на действия, насочени към подобряване на жилищните условия и благоустрояване на кварталите с преобладаващо
ромско население.
В тази връзка, ключов приоритет на политиката за борба с бездомността е осигуряването на подходящо жилищно настаняване и инфраструктура,
както и на ефективни и качествени услуги за бездомни лица. Характерът на
проблема, а именно – неговата многофакторна обусловеност – предполага поставянето на фокуса върху прилагането на комплексен и интегриран подход
чрез развитието на интегрирани междусекторни услуги, включващи социални, здравни, образователни услуги, услуги в сферата на заетостта, и основно
достъп до жилищно настаняване. Осигуряването на финансови ресурси за
развитието на тези услуги, както и за осигуряването на достъп до жилища е
важна предпоставка, както за превенцията, така и за ограничаването на бездомността.
В контекста на Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване, постигането на напредък в тази област предполага да бъдат
предприети активни действия във всички сфери на политиката, имащи за
3
Доклад на Световна банка „България: Благосъстоянието на домакинствата по време на
рецесията през 2010 г. и периода на възстановяване“, 2012 г.; Основен доклад на Световна банка „България: променящият се профил на бедността“, 2002 г.; „Извън капана на зависимостта“ – регионален доклад за човешкото развитие; ПРООН, 2002 г.; „Ромите – другото измерение
на промените“; Фондация „Партньори-България“, 2004 г.
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цел да мобилизират отговорните институции при постигането на конкретни
мерки и действия, насочени към повишаване благосъстоянието на хората, застрашени от риск от изпадане в бедност и социално изключване.
В същото време обаче напредъкът би бил възможен единствено при
наличието на добре координиран, балансиран и ориентиран към резултатите подход, с участието на всички заинтересовани страни. Реализирането
на инициативи, които целят мобилизиране на всички участници в провеждането на политиките за борба с бедността и социалното изключване, като
приоритет са инициативите на общинско и регионално ниво; инициативи,
които насърчават социалната отговорност и партньорството със социалните
партньори, неправителствените организации, хора, живеещи в бедност; найобщо инициативи, които създават или потвърждават чувството на отговорност и ангажираност в борбата с бедността и социалното изключване като
задължителен елемент за постигане на социален и икономически прогрес ще
са интегрална част при изпълнението на конкретните мерки. Прилагането на
този подход има минимум две страни:
Първо, за да бъдат ефективни и ефикасни, мерките за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване трябва да бъдат съобразени с актуалните и динамично променящи се измерения на отличаващите се с
голяма сложност феномени, каквито са бедността и социалното изключване.
Това означава, че мерките трябва по-правилно да отчитат това кое работи и
кое не в рамките на политиката за насърчаване на социалното включване;
да е ясно какви са решенията, доказали своята ефективност и кои решения
трябва да бъдат ревизирани. Горепосоченото по естествен начин преминава
през мерки, свързани с подобряване на информационното и аналитичното
осигуряване на политиките, обмен на добри практики и опит с други държави-членки на ЕС, наличието на действени и обективни инструменти за
оценка и проследяване на въздействията на политиките върху бедността и
социалното изключване. Не на последно място, търсенето на тези решения
следва да протича в условията на активен диалог и постоянна обратна връзка
със заинтересованите страни, доколкото мнението на самите хора, живеещи
в бедност и социално изключване, е най-точният критерий за успеха на политиките. Създаването на механизми за участие на хората, живеещи в бедност
в процесите на вземане на решения и осигуряването на възможности за влияние върху решенията, които ги засягат, е изключително важен инструмент
за насърчаване на тяхното пълноценно включване в живота на обществото.
Второ, в условията на изключително динамично променяща се социално-икономическа обстановка, политиките невинаги могат достатъчно бързо
да отговарят на новите предизвикателства. Реализацията на пилотни практики и насърчаването на социалните иновации може да бъде онзи стимул,
който да захрани политиките на национално ниво с готови и тествани в практиката решения не само как да бъдат постигнати по-добри резултати в борбата с бедността и социалното изключване, но и инструмент за управление

192

Маргарита Кирова Бонева, Георги Велков Колев

на структурните реформи, необходими за осъществяването на балансиран
интелигентен, устойчив и най-вече – приобщаващ растеж.
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ВЪЗПИТАВАНЕ НА УСЕТА ЗА МНОГОГЛАСИЕ
ЧРЕЗ ТВОРБИ ОТ МУЗИКАЛНИЯ ФОЛКЛОР
Маргарита Йорданова Генчева
NURTURING A SENSE OF POLIFONI THROUGH
THE WORKS OF MUSICAL FOLKLORE
Margarita Yordanova Gencheva
ABSTRACT: Although the sense of polyphony is a derived musical ability its presence
is essential for successful engagement with musical activities. The differentiated perception of two or more simultaneously sounding voices, and evaluation of expressive
significance of polyphony in particular musical work is possible only with the active
participation of the sense of polyphony.
Having in mind the fact that for the perception of the musical work, regardless of its
construction – homophonic or polyphonic, there is a need for an active musical hearing
based on the manifestation of musical abilities, it explains the need to develop the sense
of polyphony.
KEYWORDS: sense of polyphony, music activities, types of voice.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-289/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Изхождайки от позицията, че музикалният слух е сложно, многостранно явление, чиито интегрални свойства се проявяват в различна степен както
в развитието му като цяло, така и при отделни съставящи го страни, можем
да обясним съществуващата категоризация на различните видове слух, които
са отделни негови свойства.
Ползването на двете сфери на музикалното изразяване – мелодия и
хармония, са във връзка с музикално-фразеологичното значение на определението хармоничност, към което се отнася многогласието. Въпреки че
е производна музикална способност, способстваща диференцираното възприемане на два и повече едновременно звучащи гласове, тя е от особено
важно значение за успешно занимание с музикални дейности. Успешното
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пропяване и просвирване на двугласни и тригласни хорови произведения
се дължи изключително на активното проявление освен на основните музикални способности – ладов усет, метроритмичен усет, музикалнослуховите представи и активността на усета за многогласие. Ладовият усет, лежащ
в основата на усета за многогласие, се изразява във възприемане на логиката на музикалната мисъл на едновременно звучащи, относително самостоятелни или съподчинени мелодии. Възприемането на хоризонталното и
вертикалното звуковисочинно движение на музикалната тъкан е резултат от
действието на музикалнослуховите представи, а ползването на представите
за звученето на мелодичните и хармоничните интервали е продиктувано от
проявлението на интерваловия усет.
Известни са два начина на възприемане на звуковия комплекс – тембровият, при който се чува най-високият, основният глас на многогласната
тъкан, без да се отчита конкретната височина на съпровождащите гласове.
Този начин на възприемане на звуковия комплекс преобладава особено при
начинаещите студенти, което очевидно се дължи на недостатъчно развития
усет за многогласие.
Хармоническият начин на възприемане отчита броя на съпровождащите гласове, което е истинското възприемане на многогласа. Към този начин
на възприемане на звуковата тъкан се стремим в методико-практическата си
работа при солфежиране на многогласни произведения по солфеж и свирене
на двугласни хорови партитури със студентите от специалност ПОМ.
Освен произведения от българското и чуждестранното многогласие по
солфеж и партитури разработваме творби от българския музикален фолклор с характерните му мелодико-интонационни и метроритмични особености. Освен фактор за развитие на усета за многогласие за проф. П. Минчева
е: „Изучаването на историческото минало на собствения народ е немислимо
без опознаване на фолклора, който представлява съществен дял от общата
национална култура. Не е възможно до се насажда любов към всемирното
музикално изкуство, без да се познава и цени родната музика.“
В „Училищното музикално възпитание“ Добри Христов препоръчва
контактуването с народнопесенните интонации да започва в най-ранна детска възраст, като „…първата нотна грамотност да я даваме с оглед на особеностите на богатата с тонални и ритмични същини наша народна музика“ [1].
Позовавайки се на теоретичния труд на проф. А Диамандиев „ Метод
за възпитаване на музикален слух върху български народни интонации и
метроритми“ приeмаме осъзнаването на разнообразни по степенен обем и
интервалов строеж мелодични звукореди да става на основата на представата за абсолютното звучене на малките и големите секунди, които оформят
диатоничния профил на мелодията. В труда авторът разработва и анализира
освен участието и на другите мелодични интервали (терци, кварти, квинти
характерни за различните фолклорни области) и действието им в структурата на хармоничното съзвучие.

Възпитаване на усета за многогласие чрез творби от музикалния фолклор
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С оглед възпитаване на усета за многогласие анализираме осъзнаването на различните интервали като хармонични, т.е. като хармонични структури, характерни за българската народнопесенна диафония.
Изключително самобитно явление с високи художествени достойнства
е българската двугласна народна песен. Основна форма в българския народнопесенен двуглас е бурдонът, при който върху един лежащ тон във втория
глас орнаментира основната мелодия на високия глас. Пример „Овдовяла лисицата“.

Получаващото се често секундово хармонично съзвучие, между двата
гласа, (8, 12, 13, 14 15 16 такт) придава характерния колорит на българската
народнопесенност. В конкретния пример наблюдаваме секундово звучене,
получено от „кръстосване“ на гласовете (14 такт), в който движението в мелодията „слиза“ на голяма секунда надолу под основния тон.
Двугласното пеене и свирене на произведения от музикалния фолклор
подтиква към развиване на усета за многогласие, който се проявява като вертикален, но по своята същност е хоризонтален. Чужд на законите на класическата хармония, той се изгражда върху свои закономерности – интервалов
строеж, музикален звукоред, метроритмични особености.
В основата на разработения от нас алгоритъм за развиване на усета за
многогласие стоят мелодическият слух, ладовият усет, интерваловият усет.
Във връзка с това аналитичната работа със студентите се свежда до :
– анализ на мелодическите вълни и определяне на местните кулминации по отношение на главната;
– анализ на мелодическото движение на отделните гласове;
– хоризонтален и вертикален анализ на интерваловите съотношения;
Разработеният модел освен с характерния си еолийски звукоред – „ла,
си, до, ре“ с подосновен тон „сол“ впечатлява и с неравноделния размер – 5/8.
Отчитайки същественото място и значение на метроритъма в музиката, ще
отбележим, че при вокално и инструментално изпълнение на произведения в
неравноделен размер много важно е студентите да почувстват пулсацията на
метричните времена и организацията им в дяловете (особено мястото на тривременната група) и да ги възпроизвеждат съвсем точно. Във връзка с това в
практическата работа прилагаме:
– ритмично четене на гласовете;
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– на фона на метрично отмерване с ръка, ритмизиране с тонови имена
на всеки глас;
– метроритмичен съпровод с две ръце – лява отмерва метрума, дясна
ритъма;
– на фона на метроритмичен съпровод – солфежиране на всеки глас
поотделно;
– на фона на метроритмичен съпровод – двугласно солфежиране.
Форма на работа за развитие на усета за многогласие, придобила успех
в упражнението по солфеж и свирене на хорови партитури, е вокално изпълнение на единия глас, а инсрументално на другия. При този вид двугласно
възпроизвеждане активизираното действие на ладовия усет се проявява в
точно интонационно възпроизвеждане на мелодията, звучаща от собствения
глас, при реално звучене от пианото на другия. Движението на тоновете по
хоризонтал образува най-разнообразни мелодически криви, обособяващи
множество ладови структури, които са елемент на лада. Напластяването на
тоновете във вертикал поражда съзвучията, които са градивен елемент на
хармонията.
От направените изводи можем да обобщим, че:
– усетът за многогласие се контролира от действията на ладовия усет,
изразяващ се във възприемане и точно интонационно възпроизвеждане на едновременно звучащи гласове;
– слуховите представи отразяват хоризонталното и вертикалното звуковисочинно движение;
– чрез интерваловия усет изработваме представи за звученето на мелодичните и хармоничните интервали.
Без да изчерпваме разглеждания по-горе проблем, с настоящото изложение се опитваме практически, в условията на солфежната дейност и упражненията по четене и свирене на хорови партитури, да представим възпитаването на усета за многогласие чрез творби от музикалния фолклор на
студентите от специалност ПОМ.
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ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Мари Артюн Мануелян
PRACTICAL EDUCATION OF STUDENTS
STUDYING SOCIAL PEDAGOGICS
Mari A. Manuelyan
ABSTRACT: The professional pedagogical education of future social pedagogues is a
particularly topical problem. It is the link between theory of future social pedagogues
and their individual realization in the different social institutions. This article takes
into consideration the opinion of students about their practical tuition as a tool to gain
professional knowledge, skills, mindsets, experience and how to use them in specific
practical tasks under the supervision of the university lecturers and specialists.
KEYWORDS: pedagogical practice, summer practice, pre-graduate pedagogic training
and practice, professional realization.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Педагогическата практика е свързващо звено между теоретичното обучение на бъдещите социални педагози и тяхната самостоятелна реализация
в различни социални институции. Тя е средство за овладяване на професионални знания, умения, нагласи, опит и прилагането им за изпълнение на определени практически задачи под ръководството на университетските преподаватели и базовите специалисти.
Дейностите, които очакваме да изпълняват завършващите студенти по
време на стажа, са важни, отговорни и трудни. Те включват анализ и вземане
на решения, работа в екип, консултантска дейност и др. Стажантската практика развива у студентите и редица личностни качества като отговорност,
комуникативност и съпричастност. Предизвикателствата и трудностите
пред професията „социален педагог“, необходимостта на обществото мотивират интереса ни в тази област на социалната педагогика. Професионално-педагогическата подготовка на бъдещите социални педагози е проблем с особе-
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на актуалност. В „Стратегия за развитие на висшето образование в Република
България за периода 2014 –2020 г.“ се казва, че от спешни решения се нуждае
проблемът за подготовката на студентите за професионална реализация чрез
засилване на практическата насоченост на обучението във висшите училища
чрез осигуряване на съвременни знания, умения и владеене на професионални компетентности и пригодност за заетост на пазара на труда.
Практическото обучение на студентите от специалност „Социална
педагогика“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“ включва
следните компоненти – лятна практика, преддипломен професионален тренинг и практикум – I част и преддипломен професионален тренинг и практикум – II част.
Целта на лятната практика е да се формира цялостна представа у студентите за спецификите в процеса на социално- педагогическата дейност в
съвременните условия. Този етап от практическата им подготовка позволява
да се проверят и задълбочат знанията, получени от теоретичния курс на обучение в практиката, както и придобиване на първоначален опит в професионалната дейност по специалността. Предназначението на лятната практика е
да адаптира студентите към реалната дейност в социална институция. Това
дава възможност на бъдещите социални педагози да навлязат в същността на
професионалната специализация и да изградят модели за поведение на основата на собствен опит. Способства за формиране и развитие на навици и умения в общуване с деца в риск, възрастни и хора с увреждания, необходими на
социалния педагог. Развива се педагогическото съзнание, професионалната
култура. В хода на практиката студентите се запознават със съвременното
състояние на социалната система и работата в нея, усвояват се методики за
работа. Провежда се в края на третата година от следването им.
Преддипломният педагогически тренинг и практикум – I и II част
дава възможност на стажантите сами да апробират теоретичните и методическите знания, получени в хода на обучението, да придобият опит в
професионалното общуване и взаимодействие с клиенти – потребители на
социални услуги. Последователността на работата предвижда, че в хода на
обучението си студентите са посещавали лекционните курсове и изработили „Лятна практика“ и имат необходимото високо ниво на познания в
областта на социалната педагогика и социалната работа. В процеса на професионалния практикум се усъвършенстват професионалните умения и личностните качества и студентите самостоятелно изпълняват всички функции на педагога, формира се индивидуален стил и професионално значими
личностни качества на студента. Провежда се през четвъртата последна година от следването им.
Целта на анкетното проучване е да установим нагласите, очакванията и отношението на студентите от специалност „Социална педагогика“ в
Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“ относно
тяхната практическа подготовка.
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Задачи на изследването:
1. Да се регистрира теоретична подготовка, активност и професионална пригодност на студентите ;
2. Да се установят основните трудности по време на стажа през погледа
на практикантите;
3. Да се проверят уменията им за работа с нормативни документи, уменията за консултиране и посредничество и организаторски качества
по време на стажантския практикум;
4. Да се проучи как прилагат практическите компетенции в реална социално-педагогическа среда и при работа с деца в риск, възрастни и др.;
5. Да изследваме дали ги привлича работата на социални педагози, вълнуват ли се от проблемите на специалността и къде искат да работят.
Обект на проучването ни са студентите от IV курс „Социална педагогика“, бакалаври, 54 души на брой.
Методите на изследване са: индивидуални анонимни анкети, разговори и обсъждания по време на лятната практика и преддипломния стаж.
Анализът на резултатите от проведеното анкетно допитване дава възможност да се проследи както ефекта от теоретичното обучение на студентите, така и от практическата им работа в социалните институции. Дава ни възможност да направим и някои изводи, свързани с отношението на студентите
към практическото обучение и тяхната нагласа и мотивация за реализация по
специалността в бъдеще.
На въпроса „Каква е мотивацията Ви да изберете специалността?“, при
отбелязани 3 възможни отговора, 47,5 % са отбелязали желание за работа в
помощ на хората, 41,2 % – възможност за работа и само – 11,7 %, придобиване
на висше образование.
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Фигура № 1 показва много добра нагласа и мотивация за работа на завършващите социални педагози.
Търсим отговор и на въпроса за ролята на теоретичната подготовка по
време на обучението и готовността на студентите да приложат получените
знания по време на социално-педагогическия практикум.
На въпроса от анкетата, свързан с теоретичната подготовка в ШУ, като
предпоставка за добра професионална кариера 70,6 % са отговорили положително, 26,5 % не могат да преценят и само 2,9 % са отговорили отрицателно. Същевременно отговорите на въпроса „Кои са положителните страни на
теоретичната подготовка в ШУ“, студентите дават превес на „добра връзка с
практиката“ – 35,3 %.
Отговорите на студентите на въпроса „Посочете кои три от изучаваните дисциплини имат най-голямо значение при подготовката Ви за работа в
социалните институции“ включват общо 19 дисциплини от учебния план на
специалност „Социална педагогика“ за бакалаври в т. число: Теория на възпитанието, Дидактика, Социална работа с бежанци, Основи на социалната
работа, Социално законодателство и социална защита, Организация и управление на социалната работа, Социално-нормативен тренинг, Социална
рехабилитация, Социална психология, Социална педагогика, Педагогическа
психология, Социална политика, Методи на социална работа с целеви групи,
Социална работа с деца на улицата, Управление на социално -педагогическите институции, Методи на социална работа с деца и младежи, Формиране
на социално-педагогически умения, Андрагогика и Обща психология.
Анализът на отговорите показва добрия баланс и връзка между теоретичната подготовка и практическото обучение и удовлетвореността на студентите от това, което изучават по време на обучението.
Важно за нас е мнението на студентите относно ролята на преподавателите и базовите специалисти в практическото обучение. Те посочват следните положителни аспекти в съвместната дейност: въвеждане в работата на
социалните институции, запознаване с основните направления, дейности и
функции на институцията, запознаване с длъжностната характеристика на
специалиста във ведомството, ръководство при реализация на задачите, контрол в подготовката и изпълнението им.
Отговорите показват, че преподавателите, ангажирани с практическото
обучение, и базовите специалисти дават в достатъчна степен (81,8 %) подкрепа на стажантите за работа в социалните институции, помагат им при комуникациите с различни групи, ползватели на услуги.
Наред с това 18,2% от анкетираните посочват, че преподавателите, ангажирани с практиката, недостатъчно им помагат при подготовката и изпълнението на задачите на терен и не играят никаква роля при практическото им
обучение. Изразяват недоволството си от това, че не им се поставят конкретни практически казуси и задачи.
На въпроса „Посочете социалната институция, в която провеждате
практическата си подготовка“, студентите са изброили всички бази, с които
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имаме договорни отношения за практически стажове на студентите от специалност „Социална педагогика“. В настоящия момент за практическото обучение си сътрудничим със следните бази: Комплекс за социални услуги за деца
и семейства – Шумен, Дом за деца, лишени от родителски грижи „Детелина“,
БЧК, Дирекция „Районна дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Шумен,
Агенция „Социално подпомагане“, СП – кв. Боян Българанов, Дом за стари
хора „Д-р Стефан Смядовски“, Социално подпомагане – квартал Тракия.
Отговаряйки на въпроса за основните дейности, които реализират по
време на практическото обучение, над 60% от студентите отговарят, че са ангажирани с „работа с документи“ и „работа с потребители на социални услуги“ и по-малко с „работа на терен“, „педагогическа дейност“ и „работа с
възрастни“.
При въпроса „Какви затруднения срещате при реализирането на задачи при провеждане на лятната практика и преддипломния педагогически
тренинг и практикум“ прави впечатления, че 42 % отговарят, че не срещат затруднения, а 25 % срещат затруднения при комуникациите с деца и семейства,
а 11,8 % от практикуващите студенти срещат затруднения само в началото на
стажа. Останалите 21,2% не са удовлетворени от работата си по време на стажа. Това са вероятно студенти, които срещат затруднения и при теоретичната
подготовка.
Предложенията, които анкетираните студенти правят са да имат по-голяма възможност за избор на места за практическа подготовка по време на стажа. Преценяват, че предложените бази за практическа подготовка са малко на
брой. Препоръчват да им се даде реален шанс в по-голяма степен да работят
самостоятелно. Искат да работят и в училище като социални педагози и др.
Получените знания и опит в практически план ги удовлетворяват, но
биха искали да се организира преддипломният педагогически тренинг и
практикум по местоживеене, което на настоящия етап е невъзможно. Студентите предлагат преддипломният им стаж да се зачита за начален трудов
стаж, което също е невъзможно.
Важни за нас са и отговорите на въпроса „ Как се отрази на отношението Ви към професията „социален педагог“ проведеното от вас практическо
обучение?“. 82,3% от студентите отговарят – промени се в положителна посока; 16,7 % – не го промени. Няма студенти, които да преценяват, че проведеното практическо обучение е променило отношението им към професията в
отрицателна посока.
В най-голяма степен ни интересуват отговорите на въпроса:“Бихте ли
кандидатствали, ако се открие работно място, в институцията, където протече преддипломният Ви стаж“.Отговорите на този въпрос са представени на
фигура №2.
64,8 % от студентите са мотивирани да кандидатстват за работа, ако се
открие работно място в институцията, където са провели преддипломния си
стаж и само 17,6 не желаят да работят там (Фиг. 2).
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първо място желанието си за работа в помощ на хората и добрата теоретичрофесионална кариера. Наред с това проведеното практическо обучение съдейства за
на подготовка като предпоставка за професионална кариера. Наред с това
оложителната нагласа на завършващите към професията "социален педагог" и желание да
проведеното практическо обучение съдейства за положителната нагласа на
аботят по специалността си.
завършващите към професията „социален педагог“ и желание да работят по
специалността си.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС, ЗАНИМАВАЩИ
СЕ СЪС СПОРТНИ ИГРИ
Мартин Стефанов Базелков
SURVEY PHYSICAL ABILITY OF STUDENTS
OF CLASS IV, DEALING WITH SPORTS GAMES
Martin Stefanov Bazelkov
ABSTRACT: In the paper is carried out a comparative analysis of physical fitness of students of class IV. Diagnosis is made with a battery of tests to investigate the basic motor
qualities – speed, endurance and strength.
KEYWORDS: physical ability, motor qualities, sports games, basketball.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В началния етап на основна образователна степен двигателната активност на учениците е спонтанна и в тази връзка потребността от двигателна дейност се определя като стремеж за задоволяване на огромното желание от движения. Неволевата активност всъщност трае докато се задоволят
потребностите от движение и децата се наиграят. Тази потребност обаче не
е достатъчна като степен и обем за решаването на задачите на обучението.
С навлизането в пубертета и преминаването на тази възраст волевата активност намалява значително. Това настъпва по-рано и е особено силно изразено при момичетата и девойките. В този контекст се изтъква, че именно по
тези причини е необходимо двигателната активност да се формира и развива
като част от структурата на личността и да стане нейна потребност. Върху волевото усилие на учениците в урока по физическо възпитание може да се
въздейства чрез организиране на обективни условия за изпълнение на дейността и чрез регулиране на субективните изисквания към изпълняващите [10].
Първо важно условие за предизвикване на съзнателно участие в образователно-възпитателния процес е обучаемите да получават необходимите
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знания, които се отнасят до целите на цялостната работа, целесъобразността
на изучаваното действие и неговата приложимост в спортните игри. Прецизното демонстриране и обясняване на изходните положения за елементите от
техниката на различните игри изисква предоставянето на добре премерена и
много точна начална (стартираща) информация. Тя както и текущата информация се възприемат от учениците чрез активирането най-вече на зрителните
и слуховите анализатори, а по-късно и на тактилния анализатор. Допълнителната информация, главно словесна, подпомага учителя при обясненията,
указанията и корекциите [7, 8].
В началната училищна възраст двигателните качества на подрастващите бележат високи темпове на растеж. Възрастта от 6 до 9 години е особено плодотворна за създаване на двигателни навици въз основа на координационните способности на бързината и скоростно-силовите възможности.
Ето защо образователно-възпитателният процес, който си поставя за цел
усъвършенстване на физическата дееспособност, се оказва най-адекватен за
възрастовите особености в началния етап на основната образователна степен. При това не трябва да се забравя, че учениците възприемат ритмичната и
пространствената характеристика на движенията преди всичко като усещане
и обобщено възприятие и в много малка степен като осъзнато и осмислено
действие.
Физическото развитие и дееспособността на подрастващите са обект на
множество изследвания, чиято цел е да се уточнят параметрите на нормата и
да се набележат мерки и действия за възможна корекция на отклоненията от
тази норма. В последните години все повече се говори за проблемите във физическото развитие, а от там и развитието на физическата дееспособност на
децата от начална училищна възраст. Открояват се няколко оснoвни проблема, свързани с физическото развитие и дееспособност на децата: Проблемът с
акселерацията – ускореното развитие на децата се изучава от изследователите
доста отдавна. Специалистите, разглеждащи всестранно този въпрос, стигат
до извода, че са задействани множество фактори. Това са неправилното хранене, затлъстяването, хиподинамията, голямата промяна в стандарта на живот, повишеният комфорт вследствие напредване на технологиите.
За формирането, възпитанието и развитието на психическите особености, респективно волеви, във възрастов аспект, определено водеща учебно-образователна дисциплина може да бъде физическото възпитание. Възпитанието и обучението са взаимносвързани и в психологичен аспект, като
изключително много си влияят в процеса на формиране на личността на ученика. Тяхното качество и ниво на взаимодействие в различните етапи и нива
на развитие оказват съществено въздействие върху ефективността на учебно-възпитателния процес. Възпитанието е фактор, чрез който се направлява
формирането на личността през различните възрастови периоди и особено
през детската и юношеската възраст [9]. Обучението по физическо възпитание в началното училище е характерно със своята специфичност и условия, в
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които се прилагат принципи, средства и методи на въздействие върху учениците. Учебната програма по физическо възпитание е разработена въз основа
на учебния план на Средното общообразователно училище и е задължителна
за всички училища в страната. Теоретичните знания, застъпени в учебната
програма, са достъпни за възрастовия период и се отнасят главно до хигиенните изисквания, до ролята и значението на физическите упражнения и влиянието им върху личността на човека. Обучението по съответните раздели се
реализира в самостоятелни уроци.
Една от най-подходящите форми за реализация на целите и задачите на
физическото възпитание е урокът. Най-характерната му особеност, различавайки го от другите видове занимания в училище, е, че протича в активна мисловно-двигателна дейност, съпроводена с адекватно физическо натоварване,
направлявана от педагога за решаване на определени двигателни задачи. Всеки урок има конкретни образователни, възпитателни, оздравителни задачи,
определена структура и съдържание. Освен посочените раздели в учебното
съдържание са включени строеви, общоразвиващи и изправителни упражнения.
Физическото възпитание и спортът изграждат основите на двигателната култура на ученика като необходимо условие за неговото развитие. Образователните цели на програмата в начална училищна степен освен към
усъвършенстване на двигателните действия са насочени и към хармонично
физическо и двигателно развитие и възпитаване на личностни качества за изява на двигателните способности. Главно условие за пълноценно реализиране
на тези задачи е познаването на особеностите на учениците в разглеждания
период като обект на педагогическо въздействие, с което се постига по-качествен и ефективен учебно-възпитателен процес. При провеждане на заниманията се установи занижената двигателна активност на учениците, което
ни насочи към търсене на нови форми и средства за нейното повишаване и
оптимизиране.
Тези и някои други обстоятелства ни насочиха към изразяване на следната ХИПОТЕЗА на изследването:
Спортните игри, като основно средство в урока по физическо възпитание и спорт в началния етап – ІV клас от основната образователна
степен, могат да стимулират психофизическите възможности и готовността на учениците за занимания със спорт.
ЦЕЛТА на нашето изследване е да проучим и анализираме общата и
специалната физическа подготовка на учениците от ІV клас, занимаващи се
със спортни игри в училище.
За постигането на целта поставихме следните ЗАДАЧИ:
1. Спортологичен анализ на литературните източници, които имат
връзка с темата на изследването;
2. Да направим диагностика на състоянието на двигателните качества и
умения на учениците.
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3. Подбор и апробиране на основни тренировъчни средства за специална физическа подготовка при спортните игри.
4. Да направим анализ и оценка на двигателната (физическа) подготовка на учениците от IV клас.
Предмет на изследването е технологията на обучение при спортните
игри за развиване на физическата дееспособност на учениците от IV клас.
Обект на изследването са количествените и качествени показатели на
учениците от IV клас, характеризиращи тяхната физическа дееспособност.
Изследването се проведе през 2010/2011 учебна година в НУ „Васил
Левски“ гр. Варна, със 112 ученици от ІV клас, от които 48 момичета и 64
момчета. Обособени бяха контролна група – 56 ученици (24 момичета и 32
момчета) и експериментална група – 56 ученици (24 момичета и 32 момчета). Експерименталната група са ученици, желаещи да бъдат записани в модулното обучение свързано със спортните игри и по-специално баскетбол.
Контролната група работи по общата програмата на МОН за ІV клас, а в уроците на експерименталната група, без да се нарушават изискванията на министерството, се проведоха разработени по наша методика уроци, насочени
към спортните игри и елементи на спортни игри (баскетбол), съответстващи
на възможностите на занимаващите се и целите на експеримента. За тази цел
бяха използвани тренировъчни средства с множество упражнения и варианти, специфични за баскетболната игра.
Урочните занимания бяха разработени на базата на интерактивните
методи. Застъпен бе игровия подход, имайки предвид възрастта на учениците. Освен състезателни игри включени бяха и различни подвижни игри.
Благодарение на състезателния и игровия подход се дава възможност за затвърдяване и усъвършенстване на новите движения.
Анализ на резултатите
За диагностика на скоростните качества използвахме теста 50 метра
гладко бягане. Чрез него оценяваме както честотата на джиженията по време
на бягането, така и латентното време на простата двигателна реакция на учениците. За проверка на аеробните възможности проведохме спортно-педагогическия тест 200м гладко бягане. За изследване на взривната сила на долните
крайници – скок дължина с два крака от място. Скоростно-силовите качества на горните крайници и раменния пояс бяха отчетени с теста хвърляне на
плътна топка – 1кг.
Данните по показателите представяме в следните таблици:
В таблица 1 обобщихме резултатите от проведените тестове за физическа дееспособност при момчетата и сравнихме резултатие на експерименталната група с тези на контролната група.
Аналогично в таблица 2 са обобщени резултатите от тестовете за физическа дееспособност за момичетата от контролната и експерименталната
група.
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№

n
Статистически показатели
Показатели
ЕГ КГ Групи Х min X mах
R
X
Sx
1. 50метра
ЕГ
8,5
10,7
2,2
9,5
0,6
гладко бягане/
КГ
8,8
10,9
2,1
9,8
0,6
сек
32 32
Оценки
ЕГ
2
6
4
4,5
1,2

2. 200 метра
гладко бягане/
сек
32
Оценки
3. Скок от
Място/
см
Оценки
4. Хвърляне на
топка 1кг/
см
Оценки

32

32

32

32

32
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V%
7%
6%
27 %

КГ

2

6

4

4,1

1,1

27 %

ЕГ

38,2

50,9

12,7

45,2

4,1

9%

КГ

37,5

53,4

15,9

46,3

5,1

11 %

ЕГ
КГ

3
3

6
6

3
3

4,7
4,4

1
1,1

21 %
26 %

ЕГ

127

190

63

156,2

21,2

14 %

КГ
ЕГ

114
3

194
6

80
3

154,9
4,4

20,8
1,1

13%
25 %

КГ

2

6

4

4,1

1,1

26 %

ЕГ

470

701

231

585,1

78,7

13 %

КГ

465

699

234

571

80,1

14 %

ЕГ

3

6

3

4,6

1,1

25 %

КГ

3

6

3

4,4

1,1

26 %

Таблица 1. Показатели, характеризиращи физическата дееспособност
на ученици от IV клас
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№
1.

2.

3.

Статистически показатели
N
Групи Х min X mах
R
X
Sx
ЕГ КГ
ЕГ
9
11,2
2,2
9,9
0,8

Показатели
50метра
гладко бягане/
сек
24 24
Оценки
200 метра
гладко бягане/
сек
24 24
Оценки
Скок от
място/
см

24 24

Оценки
4.

Хвърляне на
топка 1кг/
см
Оценки

24 24

V%
8%

КГ

9,3

11,3

2

10,2

0,6

6%

ЕГ
КГ
ЕГ

2

6

4

4,5

1,4

32 %

2
41,6

6
55,1

4
13,5

4,2
47,8

1,3
4,1

30 %
9%

КГ

40,6

55,2

14,6

48,4

4,5

9%

ЕГ
КГ

3
3

6
6

3
3

4,6
4,2

1
1

22 %
25 %

ЕГ

120

179

59

149,3

20

13%

КГ
ЕГ
КГ
ЕГ

114

169

55

144,5

17,4

12 %

3
2
436
382

6
6
648
644

3
4
212
262

4,6
4,2
535,7
507,9

1,2
1,2
73,1
82,6

27 %
29 %
14 %
16 %

3
3

6
6

3
3

4,6
4,3

1
1

22 %
23 %

КГ
ЕГ
КГ

Таблица 2. Показатели, характеризиращи физическата дееспособност
на ученички от IV клас

Получените резултати за физическа дееспособност на децата ни дават
основание да предположим че използваната методика на обучение в експерименталната група спомага за подобряването на двигателните качества у подрастващите. При диагностиката на бързината виждаме, че средната стойност
на резултатите при експерименталната група (ЕГ) е с по-добър показател от
тази на контролната група (КГ). Предполагаме, че това се дължи на застъпения в часовете на ЕГ състезателен и игрови метод, както и на спортно-подготвителните игри с елементи на баскетбола, характерни с пробягване на къси
разстояния за максимално кратко време.
С теста 200 метра гладко бягане установихме аеробните възможности
на децата от двете групи. По-добрите резултати в ЕГ се дължат на обстоятелството, че уроците с игрови характер се отличават с по-голяма моторна плътност. Рангът като показател за разсейване е значително с по-ниска стойност
за ЕГ, отколкото за КГ. Това според нас се дължи на факта,че децата участват
едновременно с еднаква продължителност на натоварване в урочната работа,
което води до по-малки разлики в резултатите при теста за аеробните възможности.
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При тестирането на взривната сила на долните крайници наблюдаваме
съществени разлики. Тук по-високият максимален резултат e в КГ, но виждаме че средната им стойност, както и средноаритметичната оценка са по-слаби
в сравнение с ЕГ. Това се дължи на факта, че игровите упражнения с баскетболен характер са наситени с многообразие от скокови елементи, повечето от
които са с максимална интензивност.
При анализа на последния тест за максималната взривна сила на горните крайници и раменния пояс виждаме, че ЕГ, макар и с малко, е по-висока
от КГ. Това според нас е вследствие на множеството упражнения за стрелба с
баскетболната топка. Тези упражнения изискват изпълнителя да притежава
достатъчно сила на ръцете и раменния пояс, така че да се концентрира в поголяма степен върху точността на стрелбата. Малката разлика е показател за
ранната възраст на подрастващите. Физическата сила се развива в малко покъсен етап от развитието 13 – 16 год. и поради тази причина нямаме голяма
разлика в отчетените стойности между ЕГ и КГ.
ИЗВОДИ:
1. С литературния обзор разкрихме, че физическите качества на подрастващите зависят от активността им в часовете по физическо възпитание,
както и от двигателния режим извън училище. Изследваната от нас възраст
се явява сензитивен период за повишаване бързината и латентното време на
двигателната реакция (бързина на реакцията).
2. Анализът на физическа дееспособност показва, че децата, занимаващи се със спортни игри (баскетбол), са с по-добри скоростни, скоростно-силови и аеробни възможности.
3. За решаването на основния проблем при подрастващите, а именно
борбата с хиподинамията, незаинтересоваността им към занимания с физически упражнения, най-подходящи методи са: игровият и състезателният. С
тях се провокира интересът на децата и се стимулира тяхната двигателна активност.
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РОЛЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
В МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО
Меглена Ж. Апостолова
THE ROLE OF THE PERFORMER
IN THE ART OF MUSIC
Meglena Zh. Apostolova
ABSTRACT: There is no other art like the art of music that needs a person to act as a
medium to deliver the author’s work to the audience. Music can’t exist without a significant number of performers who „deliver“ the written compositions to the listeners.
The performer is a very important part of the chain: composer – performer – listener or
using verbs: composing – interpreting – appreciating. The music performer brings to life
the written music. The music performer transforms the sleeping music from the paper to
real musical sounds. He is an important component of the creative part of the chain, together with the composer. In many cases the quality of the performance, not the quality
of the composition decides the destiny of a musical work. The act of performing is a kind
of „re-creation“ of the music piece. Different performers have different understanding
and give different feelings to a piece of music. That is the reason why we talk not just
about music performance, but also about music interpretation.
KEYWORDS: Music analyses, music performance, music interpretation

„Аз не вярвам, че при записването може пълно и
окончателно да се изрази концепцията на стила. Някои детайли
трябва да се предоставят на изпълнителя, нека Бог го благослови!“
Игор Стравински
Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Спецификата на музикалното изкуство свързва в неразривно единство
два интелекта: на композитора и на изпълнителя. Композиторът сътворява
музикалното произведение и го фиксира (повече или по-малко точно) в нотния запис. За да прозвучи тази музика обаче, той се нуждае от изпълнител.
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Музиката е изкуство, което протича във времето. Музикалната творба живее реално и пълноценно само в живото изпълнение. Там, където завършва творчеството на композитора, започва творчеството на изпълнителя – и
това е един цялостен процес, дори ако двата му етапа са разделени от големи
периоди от време. Без да оспорваме първенството на композитора в творческия процес, ще обърнем внимание върху факта, че музикалното изкуство е
немислимо без огромния брой изпълнители, които претворяват в жива музикална тъкан нотния запис и „донасят“ до слушателите посланието, което
композиторът изпраща чрез творбата си. Отделянето на произведението от
изпълнението е нещо хипотетично, защото творчество и пресъздаване в музикалното изкуство са практически едно цяло.
Нека повярваме в думите на Михаел Щегеман: „Изпълнителството в
музиката идва от онези свободни висини, откъдето слиза и самото музикално изкуство“ /4/.
Както е известно, няма друго изкуство, което да се нуждае от такъв „медиум“. Всички други изкуства достигат сами до почитателите си: картината на
художника е винаги на разположение за възприемане, романът или разказът
на писателя е винаги на разположение на читателя, поетът също достига до
читателя без посредници, дори драмата би могла без театралния спектакъл,
защото живее пълноценно чрез текста си… В музиката обаче съществува
една личност, която е незаменима, без която връзката между автор и публика
е немислима – и това е личността на изпълнителя.
За „оживяването“ на своето произведение композиторът има нужда от
верен приятел, който да мисли и чувства по същия начин; необходим му е
духовен съюзник, устремен към същата цел.
Само сливането на две души в едно цяло може да доведе до истинското звучащо „раждане“ или „прераждане“на едно музикално произведение. И
това е един сложен процес, процес на „одухотворяване“ на вече създадената в
ума и сърцето на друг творба.
По същество музикалното изпълнение представлява художествено
претворяване на кодираните от композитора ценности. Произведението има
нужда не само от озвучаване на написания от автора нотен текст, а от неговото творческо художествено интерпретиране.
Изпълнителството е област на сравнително ново изучаване. Леонард
Щайн казва:
„Истината е, че през цялата история на музиката проблемите на изпълнението са имали второстепенно значение в сравнение с тези на композицията и теорията. Много разкрития на подходящи методи на изпълнение, което
всъщност е разбирането на определен стил и усвояването на необходимата
техника, обикновено са преминавали от учител на ученик устно“ /5, с. VII/.
Днес, много повече от преди, изучаването на изпълнителските практики на всички епохи се смята за главно изискване за автентичната интерпретация на музиката от всеки период. Битуването на една устна традиция, непод-
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крепена с писмени описания и изследвания, се е оказала крайно неблагоприятна за усъвершенстването на изкуството на музикалната интерпретация.
Информацията е била прекъсвана многократно, а до съвременния музикален
изпълнител са достигнали реално само откъслечни елементи, даващи ни само
оскъдни сведения за традиционния начин на изпълнение на различните видове стилове и необходимите за това правдоподобно изпълнение технически
прийоми.
Все още битува едно погрешно мнение, на което трябва категорично да
се противопоставим, а именно: че изпълнението е един вид физиологическо
действие. Не би могло да съществува по-грешно виждане от това.
Истината е, че музикалната интерпретация е един сложен душевен и
психически процес на взаимопроникване между изпълнителя и изпълняваната от него музика, за успеха на което физиологията няма решаващата дума.
Да, изпълнението е един физически процес и точно това го прави изключително важен елемент в музикалното творчество. Единствено чрез музикалното изпълнение се осъществява връзката между света на идеите и реалния
физически свят и само в този смисъл бихме могли да тълкуваме изпълнителството като физиологично явление, не и в смисъл, че то е само игра на пръсти
и мускули.
Бихме желали да елиминираме и скептицизма на тези, които имат предубеждението за непознаваемостта и интуитивността на изпълнителския
процес. Наистина, в творчеството на интерпретатора интуицията е изключително важен елемент и понякога дори изпреварва съзнателното действие,
а мисълта понякога изостава от чувствата. Сътворяването е най-съкровено
преживяване, но това не е причина да го считаме за неподлежащо на контрол.
Всъщност можем ли да отделим вдъхновението от мисълта и разума? Възможно ли е съзиданието без интелектуално напрежение? Всички сме имали
възможност да се убедим,че е най-добре знанието и мъдростта да управляват
художествените стремежи!
Нека се доверим на мнението на големият руски пианист и педагог
Фейнберг, който казва: „На изпълнителя му е необходимо да осъзнае своя
път в изкуството, да си изясни закономерностите и стиловите особености на
даденото музикално направление… когато изпълнителят може да осъзнае и
изрази отчетливо своето разбиране за изкуството, своите цели и стремежи…
привежда в обмислена система техниката и прийомите на свиренето – това
осветява и облекчава по-нататъшното движение към усъвършенстване… Те
(изпълнителските изследвания) поне отчасти пробиват прозорец в почти
неразработената област на осъзнаване на творческия процес на интерпретиране на произведението и не по-малко важно, внасят някои принципни съображения, касаещи практиката на свирене, умения закономерно да развиват
майсторството и да го предават на учениците. Можем да съжаляване, че такива работи не са писани по-рано, затова ние малко знаем за опита на крупните
музиканти и педагози от миналото“ (3, с. 532–3).
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Музиката на XX век поставя още по-високи задачи пред изпълнителя.
Раждат се композиторски направления, стилове и техники, които поставят
интерпретатора си в още по-висока позиция и му отреждат още по-важна
роля в съ-творческия процес. В голям брой партитури се утилизират нови
системи на нотация; появяват се множество директиви, които изпълнителят
първо трябва да усвои, за да разбере как творбата трябва да бъде постигната.
Музикалните практики на XX век поставят изпълнителя в ново отношение
спрямо партитурата и композитора, много по-различно от това в по-старата
музика. Съ-творческият процес на интерпретацията става още по-отговорен
за музиканта изпълнител и го поставя в още по-отговорна позиция спрямо
успеха на една музикална творба, поради факта, че в музиката на XX век композиторът разчита много повече на вкуса, отношението и чувствата на интерпретатора, отколкото през предишните епохи. Музикалните практики на
XX век показват, че в крайна сметка възприемането и оценяването на едно
произведение зависи в най-голяма степен от начина му на презантация, от
начина на представянето му пред публиката, т.е. от интерпретацията му.
При работата си над музикалните творби и особено на тези от XX век,
изпълнителят се оказва в абсолютната необходимост да постигне единство
между теорията и практиката на музикалното изкуство. Поради това на интерпретатора му е необходимо рационално, аналитично вникване в закономерностите на изпълнявяните творби, изясняване на драматургичния замисъл и формалните особености на произведенията. Познанията му по тези
въпроси са от решаващо значение за успешната им сценична реализация.
“Пътят на изпълнителя е точно противополжен на пътя на композитора“ – смята Даниел Баренбойм /2/. Ако композиторът тръгва от едно усещане,
от един ритмичен или мелодичен мотив, от един звуков образ, от една своя
идея и я развива, превръщайки я в цяла част от произведение, то изпълнителят трябва да направи обратното: да декомпозира творбата, да разшифрова
гората от ноти, която първоначално вижда в партитурата, за да овладее съдържанието, което се крие зад нея.
Изпълнителското творчество е подвижно, динамично изкуство. Общоприетите тенденции, вкусове и прийоми изменят постоянно своите проявления, теоретичните постановки често са в противоречия с практиката на
някои от изпълнителите.В изследването на изкуството на художествената интерпретация липсва здраво, трайно разработена теоретична система. Това е
едно тънко и сложно изкуствои достигането на някои закономерни черти и
принципи в него е свързано с неибежните трудности, които съпътстват всеки
опит за фиксация на живото художествено явление.
В заключение нека обърнем внимание на мнението на Пиер Булез :
„Музиката? – както казва той, е: Едновременно изкуство, наука и занаят“/1/.
Тези три лица на музиката са неделими и липсата на което и да било от
тези компоненти ни води извън сферата на музикалното изкуство. Но това,
което специално искаме да подчертаем в случая е:
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музиката е триединство на интуиция, мисъл и умения на двама творци, на два
таланта, два интелекта: композитора музикант, който сътворява музикалното
произведение и го увековечава чрез нотния текст, и интерпретатора музикант, който го оживява във времето и го представя пред музикалната публика
по един индивидуален и уникален маниер.
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ABSTRACT: One of the most difficult jobs in the field of the music performance is to be
a pianist. The piano always was one of the favourite instruments of the composers and
they dedicated a lot of their works to it, usually the piano plays the accompaniment in
most of the other instruments’ pieces and most importantly: the pianist is alone on the
stage when playing solo music. That makes the pianist very important but at the same
time gives him significant responsibility. In many cases the success of the piano composition depends entirely on the piano player doing a good or bad job.
The work of the piano player is very close to the work of the conductor, but the pianist
is not always prepared for it. How the piano interpreter needs to „decompose“ the piano
work before he starts working on the real performance, how to go deeply to the „heart“
of the composition and to bring up the „message“ of the author to the listeners with his
performance? These are the questions we are trying to answer with this article.
KEYWORDS: Pianist, piano interpretation, piano performance, analyses music
Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Музикалното изкуство принадлежи към т.н. „временни“ изкуства. Музиката тече във времето и отлита с времето, като оставя след себе си само чувствата и впечатленията, които е създала, само мислите и идеите, които е породила у
слушателя. Музикалната творба се нуждае от музиканта изпълнител, за да бъде
„озвучена“ и да бъде „оживена“. Само изпълнителят може да ѝ даде нужната
реална форма, за да я представи на слушателя, само изпълнителят може да я
съживява отново и отново за нов сценичен живот. Музикалното произведение
се реализира реално и пълноценно само в живото изпълнение. Само звучащата
музика може да пренесе посланието на композитора до слушателите.
Без да умаловажаваме ролята на всички музиканти изпълнители за
претворяването на застиналия нотен запис в жива звучаща музика, ще обър-
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нем внимание на факта, че все пак има един вид музикален изпълнител, който
има безусловно водеща роля в изпълнителския процес като цяло – пианистът.
Клавирното изпълнителско творчество се различава от всички други
варианти на изпълнителството по ред причини:
1. Пианото със своите универсални качества и богати изразни възможности е инструмент, много обичан от композиторите. Поради това те
са му поверявали много значителни музикални идеи.
2. Пианистът е единствен интерпретатор на музикалната творба. Всеки
друг инструмент или глас обикновено се съпровожда от акомпанимент, т.е. говорим за вид камерно творчество. Оркестровите интерпретации са също съвместно творчество, ръководено от една водеща
личност – диригента.
3. На пианото много често е поверена съпровождащата партия на произведенията за всички други инструменти и пеене, което поставя
клавирния изпълнител в ролята на важна съ-творческа личност в
много музикални изпълнения, а не само в чисто клавирните интерпретации.
Всички гореизброени причини поставят пианиста в по-особена позиция спрямо изпълнението на композиторските творби. Мнението и възгледите на пианиста се оказват решаващи за резултата от изпълнението. Голяма
е и съпътставащата всеки клавирен изпълнител отговорност. Нека специално обърнем внимание върху характера на изпълнителското изкуство: то не е
просто изсвирване на записаните от композитора ноти, а сътворческа интерпретация на заложеното в авторовия текст послание.
Особеностите на клавирното изпълнение довеждат до съсредоточаването в личността на пианиста на всички изисквания за художествената интерпретация. Клавирният изпълнител сам трябва да достигне до дълбините
на избраната от него творба, той трябва сам да създаде своя собствена художествена изпълнителка концепция.
Творчеството на клавирния интерпретатор е индивидуално, лично и
съкровено, точно както композиторското творчество. Пианистът не може да
рзчита на помощ отвън – той няма диригент или друг изпълнител, които да
му помогнат в творческите му търсения.
За да се справи с тези трудни задачи, клавирният интерпретатор не
може да си позволи да остане на нивото на подсъзнателното и интуитивно
усвояване на музикалното произведение. Нужно му е сериозно дешифриране на авторовия текст и дълбоко вникване в идеите, целите и посланията на
композитора. Какъв е пътят, който трябва да следва клавирният изпълнител,
за да осъществи най-важната задача на изпълнението си: високо художествената звукова реализация на музикалното произведение?
На първо място ще споменем вникването в същността на формата.
Принципите на формообразуването са различни през различните епохи, при различните музикални стилове, при различните композитори, както
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и във всяка отделна музикална творба. Те казват много на пианиста за избраните от него произведения и са му от голяма полза при оформяне на изпълнителската му концепция. Изясняването на формата на произведението дава
възможност на интерпретатора за онова виждане от височина на композицията, която обикновено наричаме „орлов поглед“. Става въпрос за постигането
на онази яснота и цялостно мащабно обхващане на творбата,което включва и
едновременното осъзнаване и на най-малките подробности. Преди да се изработят детайлите, пианистът трябва да има перспектива за цялостния краен
резултат, да чувства пропорциите, да е в състояное да мисли не само от детайла към общото, но и обратно – от общите „архитектонични“ принципи – към
детайлите. И това е необходимо поради причината, че „в музиката формата не
е сума от нейните отделни части, а едно ново единство“ (П. Хиндемит, 2, с. 76).
Друга, не по-малко интересна, задача на интерпретатора не се отнася
до изясняването на същността на композиционните средства, с които авторът си служи за реализиране на музикалните си идеи. Защо на пианиста му е
нужно да е наясно с въпроса за композиционните техники? Да се допитаме до
мнението на Хиндемит по този въпрос: „От всички, които създават, изпълняват или с наслада възприемат музика, винаги вокалният или инструментален
изпълнител влиза първи в най-тесен контакт с употребената в една музикална пиеса техника“ (2, с. 66). Той съща така смята, че съвършенството на композицията оказва важно въздействие върху техниката на възпроизвеждането
и счита, че по силата на своята дейност, най-меродавно е мнението на изпълнителя по въпроса за композиторското майсторство на едно произведение.
Познанията за същността на техническите средства, с които си служи
композиторът, за да въплъти своите идеи в музика, са от голямо значение за
изясняването на основните въпроси на изпълнението.Тези знания помагат
на пианиста да успее да вникне в дълбочината и същността на творбата, да
се доближи до композиционния замисъл на произведението и на тази база да
пристъпи към претворяването му в живи звуци.
Друга задача представлява изясняването на отличителните черти на
клавирния стил на автора на изпълняваната творба. Колко голяма полза носи
познаването на авторовия клавирен стил и особеностите му на проявление
в конкретната изпълнявана творба за постигането на високо художествена
интерпретация. Нещо повече: колкото по-сериозно вниква изпълнителят в
стила на композитора, толкова по-силна става връзката между тях, а оттам и
по-автентична и близка до авторовия замисъл – интерпретацията. По същество изучаването на композиторския стил е дълбоко потапяне в същността
на музиката, достигане на корените ѝ, откриване на изворите ѝ.Това е един
дълъг процес на духовно сливане на двете личности: на композитора и на изпълнителя, който е най-сигурният път към успешното претворяване на творбата. Именно на такова дълбоко проникване под повърхността на музиката
и постигането на стиловите ѝ характеристики (в случаите, когато те дълбоко
импонират на пианиста), се дължи предпочитанието на някои интерпрета-
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тори, които са причина за появата на понятия като: „Шопенист“, „Бахов изпълнител“ и т.н. В тези случаи проникването в „сърцето“ на музиката, в стила
на даден авторе, е довело до толкова силно привличане между композитор и
изпълнител, което елиминира до голяма степен интерпретирането на произведения от други автори.
Основният стремеж на всеки клавирен изпълнител е успешната реализация на музикалната интерпретация на интересуващите го творби. Тази
своя цел той не би могъл да осъществи без обстоен анализ на тясно изпълнителските проблеми, с които трябва да се справи. Анализирането на конкретните изпълнителски въпроси представлява друга сериозна задача пред
пианиста. На базата на вече изяснените особености на форма и стил, изпълнителят на пиано следва да си изясни всички чисто технически препятствия,
които ще трябва да преодолее.
Поддържаме мнението, че разчленяването и анализирането на едно
творческо явление не довежда до обяснение на всичко художествено в него.
Думите не са в състояние да обхванат музиката.Тайната на художественото
творчество винаги ще остане скрита. Анализаторските задачи на пианиста
изпълнител са в посока да достигне по-дълбоко проникване в интелектуалното и емоционално преживяване, които са породили тази музика, да намери
музикалната красота в нея и на тази база да конкретизира различни варианти
на изпълнението си и да оформи художествената си интерпретационна концепция. Това е по-скоро движение по посока изпълнителското изследване и
теоретичното изясняване на практическите проблеми на клавирните творби,
които подготвя за сцената.
Художествената клавирна интерпретация е невъзможна без предварителното осветляване на горепосочените музикални аспекти. Това не е лесно
осъществимо и в някои детайли тайните могат и да останат неразкрити за някои изпълнители. Затова ще завършим с мнението на Натан Перелма: „Понякога музиката, както и поезията, бива необяснима в своята зашифрованост.
Не си трошете главата! Наслаждавайте се на неразбираемостта ѝ“ (1, с. 42)!
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АBSTRACT: This text presents the basic ideas of good and evil of the epresentatives of
German classical philosophy philosophers like Kant, Fichte and Hegel, of the Russian
religious Renaissance Solovyov, Berdyaev and Shestov and the Danish existentialist
Kierkegaard. There is pronounced meaningful value-laden, which is explicit. Their relationship with the categories freedom, duty, conscience, choice, sin, which is brought to
the fore by the ideas of the different philosophers is highlighted.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Основно място в етико-религиозните размишления на немските и руските философи и на датския екзистенциалист Сьорен Киркегор заема проблемът за доброто и злото. Макар да ги интерпретират по различен начин,
всички те експлицират тяхната смислово-ценностностна натовареност.
Кант предпоставя, че всичко, което произлиза от свободния избор на
човека, има в основата една вътрешна каузалност, която от ранна младост
изразява характера си в своите постъпки, които поради еднообразието на поведението показват една природна връзка, която обаче не прави необходима
лошата природа на волята, а по-скоро е следствието от свободно приетите
зли и неизменни основни положения, които правят човека само още по-осъдителен и по-достоен за наказание. Ако постъпките на човека са нещо само
по себе си, не са само определения на човека като явление, не би могло да
се спаси свободата. Човекът би бил марионетка и самосъзнанието би го направило мислещ автомат, в който обаче съзнанието за спонтанността му, ако
бъде сметнато за свобода, би било проста илюзия [1, 47].
Според Пол Рикьор при Кант за крайно субективно основание на всички лоши максими на нашата свобода на действие служи единствено върхов-
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ната максима. Тази максима основава тежнението в целокупния човешки род
против предразположението (Anlage) към доброто, изграждащо добронамереността. В този ред на мисли Рикьор отбелязва, че Кант е забелязал демоничното основание на човешката свобода [2, 185].
В духа на западната християнска традиция Фихте приема, че по природа всяка твар неизбежно е греховна и нечестива, но в противоречие със своята протестанска същност твърди, че до моралността може да се издигне само
чрез собствената си свобода. „Усъвършенстването и издигането постоянно
зависят от собствената свобода на човека“ – отбелязва философът [3, 235].
Този човек, който не изпита нужда от собствена свобода, е обречен. На него
не може да му се помогне.
Чрез стария проблем за връзката между свобода и зло, Фихте обяснява
появата на злото у човека. В неговите разсъждения свободата е тази, която
причинява най-големите и страшни безредия сред нашия род. Човек избира
между разнообразни действия. Като осъзнава свободата в избора на своите
действия, той достига до съзнанието за самия себе си. Чрез свободно избраната максима на собствения си интерес, човек придобива користно влечение.
Немският философ е наясно, че хората като цяло не са станали напълно нравствени. За да развие тази своя теза, философът прави сравнение между практическото състояние на двете основни категории добро и зло.
Доброто винаги е по-слабата страна, защото е естествено и може да
се обикне заради него самото, докато злото примамва всеки с обещанието.
Добрите хора се борят помежду си поради неразбиране, заблуждение, неверие и тайно себелюбие, борят се помежду си да наложат това, което признават
за най-добро. Макар да са във вечна борба помежду си, „извратените хора“
сключват примирие, за да тръгнат с обединени сили срещу доброто. Добрите
са съзрели за една широка, обхватна, могъща свободна воля, но поради тяхното положение е станало почти необходимо да прилагат тази свободна воля
почти само за зло. Фихте твърди, че човек обича злото заради изгодите и насладите, които то обещава и които са му били давани много пъти. Тъй като
употребата на свободата за зло не е премахната, философът настоява, човекът
да реши дали да се откаже изцяло от нея и да стане търпеливо едно страдащо
колело на голямата машина на цялото, или да я насочи към доброто. С голямо
съжаление той предупреждава, че докато това състояние продължава, докато
има награда за порока, едва ли можем да се надяваме на едно основно подобряване на хората като цяло.
В този ред на мисли Фихте поставя с много по-голяма острота от Кант
стария проблем за връзката между свобода и зло (Шелинг). Със съжаление
той констатира, че макар хората да „са съзрели за една широка, обхватна, могъща свободна воля“, поради тяхното положение е почти необходимо тази
свободна воля да се прилага почти само за зло [4, 105]. Именно поради факта, че употребата на свободата за зло не е премахната, философът настоява,
човекът да реши за тази своя свобода: „или да се откаже изцяло от нея и да
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стане търпеливо едно страдащо колело на голямата машина на цялото, или да
я насочи към доброто“ [4, 110].
Фихте си поставя за задача не само да посочва връзката между свобода
и зло, но и да я анализира. Според него злото в човека може да бъде обяснено
така: осъзнавайки свободата в избора на своите действия, човек достига до
съзнанието за самия себе си, проявяващо се в обстоятелството, че той избира
между разнообразни действия според максимата на своя интерес. По този начин човек прави своето влечение користно чрез свободно избраната максима
на собствения си интерес.
Фихте не забравя да отбележи, че постигнат чрез дейността ни продукт
на нашата собствена свобода и поради това имаща стойност, е и добродетелта.
Според Хегел в категорията добро намира своя синтез диалектическото
единство на дълг и благо, щастие и добродетел. Доброто за Хегел е вътрешно
и хармонично единство на морал и социален етос. Макар да се изразява в индивидуално щастие, опазване на живота, лична удовлетвореност, то се проявява и на друга степен като всеобща същност, позволяваща реализацията на
многочислените воли на дейците. “Но доброто, наистина, е в самото себе си
определена всеобщност на волята и по този начин включва вътре в себе си
особеност…“. [5,303] На тази основа философът разбира и моралния дълг на
субекта: да се познава доброто, да се направи то намерение и да се осъществи
в човешката дейност. Доброто при Хегел играе по отношение на дълга същата
роля както при Кант и Фихте нравственият закон. Затова моралният дълг се
идентифицира и с познаването на доброто, с мисленето за доброто.
Философът се обявява против метафизичното противопоставяне на
доброто и злото като формално противоположни. „Въпросът за произхода на
злото има по точния смисъл по какъв начин в позитивното влиза негативното“
[6, 204]? Той не е съгласен с религиозното решение на проблема за теодицеята,
макар Рикьор да разпознава в диалектиката на Хегел втория връх на теодицеята.
В митологично-религиозната представа не се схваща произходът на
злото. Има само представа за последователността и съсъществуването на доброто и злото, така че негативното идва в позитивното отвън. Доброто в концепцията на Хегел като реализация на свободата е абсолютната крайна цел на
морала, а процесът на вътрешно определение на доброто, присъщо само на
мисленето, е съвестта. Подобно на доброто, и злото има за източник волята,
която в своето понятие е както добра, така и зла. От формална гледна точка
злото се определя от немския философ като най-истинското свойство на индивида, защото е неговата безусловна налагаща се субективност.
Рикьор говори за скритата в претенциите му за универсалност особеност и лицемерието на защитата на намерил убежище в едничкото слово
морален идеал. В тази едностранчивост, в тази суровост на сърцето, оценяващото съзнание открива зло, равно на злото на действащото съзнание.
Изпреварвайки Генеалогия на морала, Хегел прозира злото, съдържано в самото обвинение, откъдето се поражда моралната визия за злото [2].
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Хегеловата диалектика тук отразява наличието на взаимни преходи
между доброто и злото. Злото е формата, в която се проявява движението и
развитието, защото злото е отрицание на вече установеното, на старото, на
отживялото. Като при това в самото старо се съдържат положителните тенденции, превръщащи го в нещо друго. Злото е и утвърждаване на новото и в
този смисъл се превръща в елемент на предстоящото добро.
Като „съдия“ за това кое е добро и кое е зло, Хегел приема съвестта. Два
са белезите, които философът сочи за съвестта: субективност и сигурност.
Съвестта изказва субективната оправданост на субективното самосъзнание.
Ние можем в себе си и от себе си да знаем що е дълг и да не признаваме нищо
освен онова, което знаем като добро, като в същото време утвърждаваме, че
онова, което знаем и искаме като добро, действително е право и наш дълг.
Съвестта може с еднаква вероятност да бъде извор на заблуда и на истината.
Хегел различава формална и истинска съвест. Формалната е свързана със субективната самоувереност, че от само себе си човек може да знае какво е добро и какво е зло. Истинска съвест е, както отбелязва философът, „помисълът
да се иска това, което е добро в себе си и за себе си; затова тя има непоклатими
основни положения…“ [6, 199].
Съвестта се проявява само в отношенията между хората. Действайки
по съвест, човек прави добро за себе си и за другите. Затова и доброто, и съвестта, и дългът по Хегел имат социален характер и обществени измерения.
Моралността е абстракция, чиято истина е нравствеността. Философът отбелязва, че „По такъв начин нравствеността е единството на волята в нейното
понятие и на волята на отделния човек, т.е. на субекта.“ [7, 103]. Субективното
разбиране и оценка на доброто и злото, които изразява моралът, са несъстоятелни с това, че изискват обективно основание, т.е. преход от сферата на
моралността в сферата на нравствеността, която представлява единство на
субективните и обективни моменти. „Единството на субективното и обективното на биващото в себе си и за себе си добро е нравствеността и в нея
примирението става съобразно с понятието“ [7, 222].
В търсене на безусловното начало доброто руският философ Вл.
Соловьов го извежда от Бога. За него отделеното от Бога добро е насочено
против своите основания. То всъщност е зло, което се представя за добро.
Който не вярва в доброто, е нравствено мъртъв, а който вярва само в себе
си, като в абсолютен източник на доброто, е безумец. Вярата в божествения
източник на доброто е началото на нравственото съвършенство. Доброто,
отделено от истината и красотата, е само неопределено чувство, което прави
човек неспособен да го различи от злото. Красотата е доброто и истината, телесно въплътена в конкретна жива форма, а истината – добро, което се мисли
от човешкия ум.
В нравствените области, обозначени от философа като срам и жалост,
доброто вече се познава като истина и се осъществява в действителността, но
несъвършено. В третата област на нравствените отношения, определяни от
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религиозното чувство, т.е. благоговението, истинският предмет на това чувство се проявява като съвършено добро. Именно такова добро търси човек
и е устремен към него. Но това добро не е от този свят и не е от човека, а
от Бога. В този смисъл нито естествената склонност към добро у отделните
хора, нито разумното съзнание за дълг са достатъчни сами по себе си според
Соловьов за осъществяването на това добро. Всичко съществува само по силата на одобрението си от Бога. Но както подчертава руският мислител, Бог
одобрява двояко: едно нещо може да е добро като средство, друго – като цел
и успокоение. Според Соловьов срамът, жалостта и страхът от Бога (благоговението), които лежат в основата на човешката нравственост, отвращават
човека от злото. Той се срамува да бъде лош, да убива, да причинява вреда на
другите хора. Той не само може да не върши зло, а се отказва от злото и върши
добро. Става ясно, че човек по природа е добър, може да бъде добър. Но все
още не е ясно какви са природата и характера на доброто. В човешката природа доброто не е абсолютно. Не винаги то е желано, а и да е желано не винаги се
изпълнява, а когато се изпълнява резултатите често не са еднозначни. Много
често като последствие от добродеянието се явява зло, дългът, свободата и
справедливостта лесно могат да се превърнат или в пряко зло, или в средство,
водещо до зло.
За разлика от другите творения човек може да избира. В неговото съзнание и свобода има вътрешна възможност за самостоятелно отношение към
Бога. Участвайки в нея, човек със своя собствен опит, чрез взаимодействието
си с другите, достига действително съвършенство, т.е. пълно, съзнателно и
свободно съединяване с Божеството – безусловното добро. Вътрешната свобода, както може да се определи, доброволното и съзнателно предпочитание
на доброто или злото, е главното принципно условие на това съвършенство
или пълно добро.
Соловьов вижда връзка между добро и благо. За него нравственото добро не е нищо друго освен начин за достигане на истинското благо.
Разсъждавайки за тази връзка, руският философ отчита, че тя не е чужда и
на Кант, но „пътят, чрез който той смятал да дойде до единството на тези две
върховни понятия, съвсем не може да бъде признат като водещ към целта“
[8, 169]. Преди всичко Кант не може да избегне субективизма. На тази основа
е възможен според Соловьов само мним синтез на доброто и благото, само
„мнимо осъществяване на съвършения нравствен порядък“ [8, 169].
За руския философ човекът е скъп на Бога не като страдателно оръдие
на неговата воля, а като доброволен съучастник на неговото всемирно дело.
Имайки свободата да избира и по този начин усъвършенствайки се, човек
заедно с другите осъществява волята Божия в света. Така доброто е дадено не
само в съзнанието, но и във волята. То трябва да се потвърди в живота чрез
делата, реализиращи предначертания идеал.
Бог стои над противоречието между добро и зло, но това за религиозния мислител не е безразличие. Не трябва да се приема, че Бог утвържда-
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ва злото, нито че го отрича безусловно. Първото би означавало злото да се
разглежда като добро, а второто – че злото не съществува, а това не е така.
Истината за Соловьов е, че Бог отрича злото като окончателно и по силата
на това отрицание то загива. Но той го допуска като предварително условие
за свободата. Или казано по друг начин, Бог допуска злото, от една страна,
защото прякото му отричане или унищожаване би довело до нарушаване на
човешката свобода. То винаги е по-голямо зло, защото прави съвършеното
добро невъзможно. От друга страна Бог допуска злото, доколкото има в своята Премъдрост възможност да извлече от него повече благо, или голямо съвършенство.
За Николаай Бердяев „доброто“ и „злото“, „нравственото“ и „безнравственото“ са само символи, но не произволни и условни, а закономерни и задължителни. В този план нашите оценки според критерия за добро и зло имат
символичен, а не битиен характер. Дълбоко в себе си битието и животът не са
нито „добри“ и „зли“, нито „нравствени“ и „безнравствени“, но в нашия грешен свят, според Бердяев, се разграничава и онова, което в битието не е разграничено [9, 31]. Оттук руският философ прави извода, че „нашата етика е
символична, както са символични всички нейни разграничения и оценки“ [9,
31]. В постигането на онтологията на доброто и злото, познанието на самото
добро и зло се състои задачата на етиката. Най-важният проблем за философа е как да се премине към реалностите, а реалистичното е „отвъд доброто и
злото“ (но не в смисъла на Ницше).
Първият човек не различава доброто от злото, не познава закона. Законът
идва при човека, когато забравя предупреждението на Бога и се съблазнява от
дървото на познанието. Или както обяснява Шестов, когато човек вкусва от забраненото дърво на познанието, т.е. става като Боговете: знаещ, вижда, че в сътворения свят не всичко е добро. „Истинското му аз му се сторило и уродливо,
и безсмислено, и безумно страшно“ [10, 247]. След първото грехопадение се утвърждава принципът „отвъд доброто и злото“. Предалият своя Отец и отстъпил
на очароващите думи на Змията безгрешен Адам извършва първия и най-голям
грях – започва да познава какво е добро и зло. В резултат открива немощното
добро и помага за раждането на унищожаващото всичко зло. „Следователно от
онзи момент, в който човек станал „знаещ“, казано по друг начин, заедно със
знанието в света влязъл грехът, а след греха – и злото“ [11, 188].
Шестов вярва, че човек може да се отърси от своето нещастно съществуване, при условие че забрави „законите“, които здраво го привързват към
ограниченото битие. По този начин ще се издигне над човешките истини и
човешкото добро. На земята е невъзможно да се осъществи идеалът за свобода от истината и доброто, но за философа това най-вероятно не е и нужно.
Древната змия съблазнява хората с висока цел, имаща облика на доброто – знанието и Встъпвайки на пътя на злото, хората стават не богове, а
зверове, не свободни, а роби, попаднали под властта на закона на смъртта и
страданието [7, 165].
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Докато Шестов свързва проблема за злото с първородния грях, Бердяев
поставя по друг начин въпроса за теодицеята. Той е съгласен с Августин,
че добрата субстанция, т.е. Бог, не може да породи злата субстанция. Да се
стовари върху Твореца отговорността за злото на творението е най–великата от съблазните на духа на злото, отравящ изворите на религиозния живот.
Все пак злото съществува и коренът му е в небитието. „Пътят на злото е път
на творението, отпаднало от Бога и подгонило призрака на своето откъснато
битие“ [7, 164-5].
Другият въпрос, който възниква пред руския мислител, е защо Бог, ако
е всеблаг, всемогъщ и доброжелателен, допуска съществуването на злото, а
не изкорени световното зло и човешките страдания. Той не може да направи
това, защото пред Него стои „бездънната, безосновната свобода на човека“,
която има своето начало преди самия Бог. Злото е отпадане от абсолютното
битие, извършено от акта на свободата.
Основата на съвършенството и доброто е в свободата, в свободната
любов към Бога, в свободното съединение с Бога, а този характер на всяко
съвършенство и добро, на всяко битие прави неизбежна световната трагедия.
Личността, се формира в сблъсъка си със злото в себе си и край себе си.
И един от парадоксите на личността е, че нейното ярко осъзнаване предполага съществуването на греха и вината. Връзката на злото с личността, с греха и
вината води към персонификация на злото, към създаване образ на личност,
която е универсално въплъщение на злото. Бердяев като православен мислител не е съгласен с такова хипостазиране, защото така се омаловажава личната вина и отговорност. Човек не е въплъщение и персонификация на злото. В
него злото винаги е частично.
Като размишлява над проблема за доброто и злото, за датския екзистенциалист С. Киркегор е важно да изследва връзката им с етическия избор
и свободата.
Връзката между етическо и избор означава, че изборът в крайна сметка
е избор между доброто и злото. Този избор е абсолютен, защото установява
разликата между доброто и злото. Ефективно открил разликата между доброто и злото чрез абсолютния избор, направен в самота и оттегляне от света,
всеки индивид може да се върне в реалността.
„Киркегоровото „или-или“ на първо място не се изразява в еднаквата
възможност да се избира доброто или злото. Това е избор, чрез който се избират или биват изключени доброто и злото. За датския философ не е важен
конкретният избор между доброто или злото, а да се избира, но с това отново
са положени доброто и злото.
Човек не мисли над определението на добро и зло. Това идва само чрез
свободния избор. Едва с абсолютен избор на себе си, който е израз на свободата му, човек полага „една абсолютна диференция, а именно тази между добро
и зло“ [12, 233]. Изразът на свободата за Киргегор е човек да желае съществуването на доброто и злото. Свободата се явява като възможност на силата
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на духа да постави границата между доброто и злото. Затова различаването
на доброто и злото е присъщо именно на моралната личност. Свободата е избор, толкова тежък и несигурен, че доброто и злото изглежда надделяват над
избора. За да не изглежда, че еднакво абсолютно човек избира както доброто,
така и злото, че те поначало еднакво му принадлежат, Киркегор уточнява, че
етическият светоглед гради живота си върху това, което поначало има право
на съществувание. „Доколкото злото у мен не ми принадлежи поначало, аз
не бих могъл да го избера абсолютно, аз изобщо не бих избрал себе си абсолютно и в такъв случай не бих бил абсолютът, а само продукт“ [12, 234]. Тези
разсъждения водят датския философ до виждането, че истинският етически
избор е в добрата воля, осигуряваща не само различаването, но и предпочитането на доброто.
Дългът при Киркегор е общото, това, което се изисква от човека. Това,
което той може да направи, е единичното. Така личността е изведена в ранг на
абсолют. Ако в същото време, в което човек е единичното, трябва да бъде общото, диалектиката на дълга ще бъде в него. В този смисъл разликата между
добро и зло не се снема, защото философът се съмнява да има човек, който да
твърди, че е дълг да се върши зло. Съвсем друго е, че той върши зло, като същевременно се опитва да внуши на себе си и на другите, че е добро. Киркегор
не приема едно радикално зло, тъй като статуира реалността на разкаянието.
Приеме ли се, че дългът е нещо външно, разликата между добро и зло
се снема, защото при положение, че човек не е общото, може да влезе само в
абстрактно отношение с него. Разликата между добро и зло е несъизмерима за едно абстрактно отношение, както обяснява философът. В заключение
на тази мисловна гимнастика той все пак утешително отбелязва, „че светът
трябва да потъне в скепсис, защото разликата между добро и зло остава винаги, както и между отговорността и дълга“. [12, 275]
Всички тези разсъждения показват осъзнаването от страна на разгледаните философи значимостта на проблема за същностните измерения на
доброто и злото.
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SPECIFICS OF POLYPHONIC CADENCE
DURING THE AGE OF BAROQUE
Miroslav K. Nedyalkov
ABSTRACT: This study traces the development of polyphonic cadence in Baroque era.
The author identifies several hallmarks: identification of harmonic tonality; approval
of the four- building, shaping the functional logic of the classical type; chord mindset;
entering secondary triad chords, four-chords, cadence fourth-six chord.
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Cadence fourth-six chord.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-289/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Началото на ХVІІ век се свързва с един качествен прелом в европейската музикална култура – прехода от Ренесанс към Барок. Периодът около
1600 г. се определя като „време на експерименти във всички аспекти на композицията“ [3:54]. То се характеризира с качествен прелом във функционалната организация на музикалната тъкан. Натуралните старинни модуси отстъпват място на хармоничната тоналност. „Терминът тоналност изглежда е
бил въведен от белгийския композитор и музиколог Й. Фетис около средата
на ХІХ век“ [4:7], а в енциклопедичната литература се уточнява и годината
на дефиниране на понятието – 1844 [5:52]. Въпреки това в първоначалното
му тълкуване се появяват различия, в следствие на които отделните учени
не са единни относно времето на възникване на хармоничната тоналност: А.
Машабе – ХІV в.; Х. Беселер – ХV в.; Е. Ловинский – ХVІ в.; М. Букофцер –
ХVІІ в. [1:566]. Всъщност може да се твърди, че една от проекциите на хармоничната тоналност е ренесансовата каденца – единственият елемент в музиката на тази епоха, характеризиращ се с хармонично мислене.
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ХVІІ век очертава границите на една нова епоха, която регистрира редица новости от гледна точка на многогласната организация на музикалната
тъкан:
– Утвърждаване на четиригласната фактура.
– Четиригласният строеж е в тясна връзка с акустичните и функционалниte съображения и няма резултативен характер, както е при линеарния начин на мислене.
– Нараства ролята на външните гласове като основен носител на мелодичното движение. Достига се до типизация на отделните партии,
в която съображенията за извеждане на определено хармонично и
мелодично положение придобиват все по-голямо значение.
– Подреждането на съзвучията се осъществява според функционалната логика, а не до голяма степен случайно, както е в епохата на вокалната полифония.
– Повишената роля на функционалната логика, най-вече в хармоничното и мелодично съвършенство на каденците, е фактор за достигане
до по-висока степен на централизация на системата от тонален тип.
– Окончателно отпадат наклоненията, свързани с характерното звучене на старинните модуси, каквото многообразие се наблюдава при
мадригалистите от ХVІ век.
– Интерваловият начин на вертикално мислене се подменя с акордов
[2:16].
Всички тези новости са съчетани с възникването на редица нови музикални жанрове – инструментални и вокално-инструментални, което обуславя използването на една нова техника на композиране – basso continuo
(Generalbass), която битува до към средата на ХVІІІ век.
Това, което хармоничната тоналност наследява от музикалната практика през ХVІ век е терцовият строеж на съзвучията и предпочитанията към
автентично каденциране като подход към заключителната тоника.
По отношение на музикалната наука може да се направи един интересен
паралел между два научни труда от двете епохи – на Ренесанса, от една страна, и на Барока, от друга. През ХVІ век излиза първият трактат по хармония
на Дж. Царлино (Le istitutioni harmoniche, 1558 г.), в който се проявяват начални опити за изясняване строежа на битуващите по това време в практиката
съзвучия и характеризиране на тяхното специфично звучене от гледна точка
на музикалното възприятие. През ХVІІІ век се появява първият значителен
научен труд по хармония на Ж. Ф. Рамо (Traite de l’armonie, 1722 г.), който
щрихира класическите принципи при строежа на акордите и многогласната
организация, залегнали по-късно в музикалната теория до наши дни.
Преминаването от едно качество в друго, даващо основание за поставяне на граница между отделните епохи в човешката еволюция, никога не става изведнъж. Още в края на ХVІ век композитори като Ораландо ди Ласо и
Клаудио Монтеверди проявяват усет към класическата функционалност, като
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Токата навсякъде,
и фуга във фа
а практически
томажор
К има точно място на употреба
Ако квартовото задържане може да се появи не 4 само в доминантовата функция, а
и то почти
е в пряка
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на
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субструктури:
музикалния синтаксис и по-специално с разчленяването на музикалната форма на отделни
субструктури:
Й. С. Бах, Токата и фуга във фа мажор
Й. С. Бах, Токата и фуга във фа мажор

Разчленяването на формата в общи линии не е по вкуса на Бароковите майстори, при
които с помощта на полифоничната техника музикалната мисъл тече без прекъсване. По тази
причина те не прибягват толкова често до използването на К64, но техните последователи от
втората половина на ХVІІІ век довеждат употребата му до възлов акорд, един от характерните
елементи на хармоничната каденца.
Други завоевания на композиторите от Барока в търсенето на оригинални хармонични
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т. н.,
Разчленяването
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влъжливата
общи
не е по
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които
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полифоничната
техника
музикалната
мисъл
тече
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прекъсване.
По тази в
средства,
които при
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в не по-малка
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композиторите
майстори,
които усвоени
с помощта
на полифоничната
техника
музикалната
мипричина
те не епохи.
прибягват толкова често до използването на К64, но техните последователи от
следващите
втората половина на ХVІІІ век довеждат употребата му до възлов акорд, един от характерните
елементи на хармоничната каденца.
Други завоевания на композиторите от Барока в търсенето на оригинални хармонични
ходове са елиптичните последования като лъжливата каденца, веригата от доминанти и т. н., 4
средства, които ще бъдат усвоени и прилагани в не по-малка степен от композиторите в
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съл тече без прекъсване. По тази причина те не прибягват толкова често до
използването на К64, но техните последователи от втората половина на ХVІІІ
век довеждат употребата му до възлов акорд, един от характерните елементи
на хармоничната каденца.
Други завоевания на композиторите от Барока в търсенето на оригинални хармонични ходове са елиптичните последования като лъжливата каденца, веригата от доминанти и т. н., средства, които ще бъдат усвоени и прилагани в не по-малка степен от композиторите в следващите епохи.
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ИЗПРАВИТЕЛНАТА ГИМНАСТИКА –
СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ
Надежда Г. Йорданова, Николина Йосифова
CORRECTIONAL GYMNASTICS –
PROPHYLACTIC AGENTS FOR SPINAL DEFORMITIES
Nadezda G. Yordanova, Nikolina Yosifova
ABSTRACT: The report is about the problem of prevention of spinal deformities and
building proper body posture at 6-10 year old students by means of Correctional gymnastics.
KEYWORDS: rectifying gymnastics, spinal deformities, body good
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Профилактиката на гръбначните изкривявания и поддържането на
правилна телесна стойка е проблем със социално значение. В резултат на закриване на специализираните звена към спортните диспансери и неглижиране на профилактиката сред децата в детските градини и начална училищна
възраст гръбначните изкривявания се разпространиха до размер на епидемия. Най-често засегнати са децата акселеранти – т.е тези, които по антропометрични показатели изпреварват връсниците си, нямат добър хранителен и
достатъчен двигателен режим.
Пренебрегването на задължителните 3 часа седмично по предмета
„Физическо възпитание и спорт“ за сметка на подготовка в класните стаи във
връзка с годишното оценяване води до чуwствително обездвижване на подрастващите с последващо обезсилване на организма. Неправилното телодържане, изгърбването при писане и работа с компютър затрудняват нормалните функции на сърцето, белите дробове и др. вътрешни органи. По данни
за 2014 г., изнесени от специалисти – травматолози от болница Пирогов, от
прегледани 1900 деца до 10-годишна възраст 72 % са с плоскостъпие и 81 % с
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проблеми на гръбначния стълб. Според сектор „Детско здраве“ в Национален
център по обществено здраве и анализи над 60 % от българчетата имат гръбначни изкривявания, неправилна телесна стойка или друг проблем с костно-мускулната система. Масови прегледи на всички ученици в България не
са правени от години. Проучването сред 1000 деца, живущи в гр. София от
Националния център за анализи установява, че 12,5% от учениците на 7 – 8
години са със сколиоза, а общо над 60 % имат оплаквания, свързани с костно-мускулната система“. Когато ученикът редовно заема неправилна поза при
четене и писане или е принуден в продължение на часове да седи на чинове,
неподходящи за височината и теглото му – резултатът е гръбначни деформации, които впоследствие водят до влошаване на дишането и кръвообращението, затрудняване на нормалните функции на сърцето, белите дробове,
стомаха, черния дроб и далака. При постоянно изгърбване при писане и четене очите лесно се уморяват. Това води до късогледство и други очни аномалии. За тези заболявания допринасят и слабото осветление на ученическото
работно място, както и стоенето пред монитора, без да се правят почивки от
15 минути на всеки час.
Ранното откриване и вземането на съответните мерки трябва да се
превърне в приоритет в работата на директори на детски градини и училищните лекари. Възможностите за корекции на гръбначните деформации със
средствата на изправителната гимнастика са значително по-добри в начален
стадий.
Изправителната гимнастика има водеща роля при профилактиката и
лечението на гръбначни изкривявания. Това се постига чрез общо въздействие върху организма на занимаващите се и укрепване на мускулатурата на
трупа. Най-добри резултати могат да се получат при прилагане на специално подбрани гимнастически упражнения и работа в малки групи от деца.
Ефектът от прилаганите комплекси упражнения зависи от тяхното правилно
изпълнение, продължителност и спазване на принципите за постепенност и
непрекъснатост.
Доказаните ползи от прилагането на изправителната (лечебна) гимнастика би трябвало да допринесат за нейното по-мащабно въвеждане в извън
урочните форми на работа в българското училище (забравена практика, провеждана от специалисти – кинезитерапевти).
Едно от основните профилактични средства против гръбначните изкривявания са физическите упражнения и особено тези с изправителен характер, които имат огромно физиологично влияние, както върху централната
нервна система, така също и върху мускулатурата [1].
Само изправителната гимнастика е в състояние да върне равновесието
и ритмичността във функцията на гръбначната мускулатура, от която зависи
връщането на гръбначния стълб в нормалната му естествена форма. Тя придава правилна големина и форма на гръдната и коремната кухина и осигурява правилно положение и функция на вътрешните органи [8]. В основата на
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профилактиката на гръбначните изкривявания винаги стои възпитаването
на правилна телесна стойка.
Правилната телесна стойка се формира под въздействието на външни
фактори (физически натоварвания, закаляване, правилен режим на хранене
и почивка) и на вътрешни, хормонални фактори в периода на израстване на
детския организъм. Бързото израстване, повишената податливост на външни
влияния, общата функционална слабост, хипотоничната мускулатура, неправилната работна поза и др. довеждат до нарушаване на процеса на изграждане на двигателния навик за правилна стойка. Предпоставка за гръбначно
изкривяване е задълбочаването на функционалните нарушения в мускулатурата на гърба и туловището, на мускулния дисбаланс, на липса на самоконтрол в движенията и стойката. Благоприятната форма и оптималното функциониране на гръбначния стълб зависят от хармоничното развитие и добрия
функционален капацитет на всички мускули, които участват в решаването
на тези две задачи. Чрез изправителната гимнастика трябва да се увеличава
поддържащата сила на гръбните мускули и да се възстановяват нормалните
им взаимодействия с техните антагонисти – коремните мускули, които освен
че участват в движенията на гръбначния стълб, участват активно и в дихателните движения.
Всяко гимнастическо упражнение, за да стане изправително трябва да
носи характерните белези на изправителната гимнастика [8]. Разтягането и
мобилизирането на гръбначния стълб са най-характерните белези на изправителната гимнастика и трябва да бъдат в основата на всяко едно изправително упражнение. Ако това не се прави, упражнението не може да се нарече
изправително. Друга особеност това е напрежението в определени мускули и
мускулни групи, което благоприятства поддържането на правилно телодържане и постигането на правилен двигателен навик. Бавният темп и статичността придават силов характер на почти всяко изправително упражнение.
Силовите упражнения със симетрична дозировка са основно лечебно-профилактично средство при началните степени на гръбначни изкривявания.
Следваща особеност на изправителните упражнения е тяхната простота и разностранност. Всяко изправително упражнение се състои от няколко фази. В първата фаза тялото се намира в определено изходно положение, мускулното усилие е минимално. През втората фаза се извършват
едно, две или повече последователни движения, при които участва цялото
тяло или някои негови части и се осъществява изотонично мускулно съкращаване. През третата фаза се заема крайна позиция, постига се изтегляне
на гръбначния стълб и корекция. Характерно за тази фаза е неподвижност на
различните части на тялото и фиксиране в коригирана позиция, изометрично мускулно съкращение и времетраене няколко секунди, през което двигателният анализатор „запечатва“ правилното телодържане. През четвъртата
фаза тялото се връща в изходното положение и започва намаляване на напрежението в ангажираните мускули при съзнателно участие на изпълняващия.
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Пета фаза е почивка и подготовка на тялото за следващото мускулно усилие.
За да се постигне максимален коригиращ ефект чрез изправителното упражнение е необходимо времето, заделено за изпълнението на четирите фази да
бъде равно на времето на почивката, т.е. петата фаза. Колкото възрастта на
изпълняващия или неговите възможности са по-малки, толкова по-стриктно трябва да се спазва това изискване за почивка. При прилагане на силовите упражнения е необходимо да се отчитат величината на съпротивлението,
броят повторения и продължителността на почивката и всичко това да е съобразено с възрастовите особености. Изправителните упражнения укрепват
предимно мускулите на гърба, корема, седалището, долните крайници и мускулите, участващи в дишането.
Дихателните упражнения са една от отличителните черти на изправителната гимнастика. Като част от нея те не само намаляват натоварването на
организма, но и действат изправително.
За разнообразяване на тежките занимания по изправителна гимнастика, за подобряване на кръвообращението и дишането се използват игрите с
изправителен характер. Те са прекрасно средство за повдигане на психофизичeския тонус на подрастващите и за изграждане на морално-волеви качества [6]. Със своя комплексен характер се явяват като много добро средство за
обща физическа подготовка.
Различаваме общо развиващи упражнения с изправителен характер и
специални изправителни упражнения, при изпълнението на които за постигане на терапевтичен ефект голямо значение има изходното положение. Изходните положения, от които се изпълняват изправителните упражнения, са:
стоеж, седеж, колянка, лицев и тилен лег и вис. При изкривявания I степен се
предпочитат всички изходни положения. Върху хоризонталното изходно положение на гръбначния стълб е построена основата на изправителната гимнастика [8].
Специални изправителни упражнения са упражненията, насочени към
тренировка на гръбначната мускулатура и изправянето на гръбначния стълб.
Едни от най-полезните в изправителната гимнастика са упражненията от
колянна опора, при която гръбначният стълб се намира в хоризонтално положение, разтоварен от тежестта на главата, раменния и тазовия пояс. Към
специалните изправителни упражнения спадат още и упражнения за възпитаване на правилно телодържане, пълзене и провиране.
Използването в заниманията с 6 – 10-годишни на големи силови натоварвания, резки подскоци, неправилни изходни положения и пози влияят
отрицателно на естественото оформяне на гръбначния стълб и правилното
срастване на тазобедрените кости [4]. Препоръчително е групите да включват
максимум 10 – 12 деца. Това ще позволи индивидуален подход, оказване на
помощ и контрол на изпълнението.
Цел на изследването е чрез прилагане на изправителна гимнастика при
ученици (6 – 10 г.), застрашени от гръбначни изкривявания и такива в нача-
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лен стадий, да постигнем формиране на правилна телесна стойка и укрепване
на организма.
Поставихме си следните задачи:
1. Да анализираме основните теоретични постановки по проблема.
2. Да разработим комплекси от гимнастически упражнения с изправителен характер, които да приложим при работа с формирани групи
от предварително диагностицирани деца.
3. Да обработим статистически получените резултати и извършим съответните анализи.
Предмет на изследването е изправителната гимнастика, като средство
за постигане на правилна телесна стойка и профилактика на гръбначните изкривявания.
Обект на изследването са количествените и качествени показатели,
които характеризират изграждането на правилна телесна стойка.
Изследването е проведено във Варненска област през периода 2013 –
2014 г. с 63 момичета и момчета на възраст от 6 до 10 години, разпределени в
три групи – експериментална 1 (Е1), съставена от 18 ученици, които имат неправилна стойка или гръбначно изкривяване от първа степен и участват в занимания по изправителна гимнастика; експериментална 2 (Е2) – 19 ученици,
без отклонения от правилна стойка, но участват в занимания по изправителна
гимнастика и контролна група (К), съставена от 26 ученици, които имат неправилна стойка или гръбначно изкривяване от първа степен, но не участват
в занимания по изправителна гимнастика, а в занимания, развиващи тяхната
обща физическа подготовка. В групите Е1 и К са включени ученици от СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий“, гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна, а в група
Е2 – ученици от Детски клуб „Оранжево детство“ към Orange Fitness, гр. Варна.
Методика на изследването: за решаване на задачите и постигане на
целта използвахме комплексна методика, която включва:
1. Теоретичен ретроспективен анализ на литературни източници.
2. Спортно педагогическо наблюдение в процеса на осъществяване на
двигателната дейност по отношение на: техника на изпълнение на
упражненията от изправителната гимнастика; изграждане на навик
за правилна стойка; ориентиране в пространството и двигателна координация; проява на воля за преодоляване на трудностите при обучението; емоционалност и проява на самосъзнание на 6 – 10-годишните по време на заниманията с изправителна гимнастика.
3. Педагогически експеримент.
В началото на учебната 2013 г. организирахме профилактичен преглед
на 6 – 10-годишни в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна. Това ни позволи да сформираме експерименталните
групи и контролната група.
В експерименталните групи Е1 и Е2 приложихме собствена програма,
включваща система от специално подбрани и подредени от нас изправителни
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и общо развиващи упражнения за формиране на правилна телесна стойка и
повишаване на физическата дееспособност на 6-10-годишни ученици.
В контролната група К използвахме традиционните средства и методи
за комплексно развиване на основните двигателни качества на учениците и
формиране на определени двигателни умения и навици. Акцентирахме върху
игровия метод с цел хармонично развитие на детския организъм на базата на
положителен емоционален фон.
Стремихме се да прилагаме натоварване с еднакъв обем и интензивност
във всички групи. Заниманията провеждахме два пъти седмично с продължителност по 60 минути по предварително изготвена програма (Таблица 1).
Таблица 1
N

Период

1.

Подготвителен период
Подготвителен период
Подготвителен период
Подготвителен период

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Тема

Същност и значение на правилното телодържане.
Обучение в правилно телодържане. Упражнения с общо
въздействие. Игри с изправителен характер
Обучение в правилно телодържане. Упражнения с
общо въздействие. Изправителни упражнения. Игри с
изправителен характер
Обучение в правилно телодържане. Упражнения с общо
въздействие. Изправителни упражнения. Равновесни
упражнения. Игри с изправителен характер
Обучение в правилно телодържане. Упражнения с общо
въздействие. Дихателни упражнения. Изправителни
упражнения. Равновесни упражнения. Игри с
изправителен характер
Основен
Обучение в правилно телодържане. Обучение в
период
специални изправителни упражнения. Равновесни и
дихателни упражнения. Игри с изправителен характер
Основен
Затвърдяване на правилно телодържане. Обучение
период
в правилно и точно изпълнение на специалните
изправителни упражнения. Равновесни и дихателни
упражнения. Силови упражнения. Игри с изправителен
характер
Основен
Развиване на двигателно-мускулна усетливост
период
за правилно телодържане. Усъвършенстване на
правилното и точно изпълнение на специалните
изправителни упражнения. Игри с изправителен
характер
Заключите- Създаване на тренировъчен ефект. Игри с
лен период изправителен характер

Вид на
Брой
занимачасове
нието
2ч.
Беседа
Тренировка
4ч.
Тренировка
4ч.

Тренировка

6ч.

Тренировка

10ч.

Тренировка

10ч.

Тренировка

8ч.

Тренировка

12ч.

Тренировка

Акцентите на работата в експерименталните групи бяха насочени към:
правилното определяне на съотношението между разработените комплекси
от упражнения в различните етапи на изследователската работа; комплексно-
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то развиване на координационните и двигателните способности; разнообразието и сложността на средствата; ефективните методи и подходи на работа;
стриктно спазване на дидактическите принципи на обучение и др.
Комплексите от общо развиващите и специалните изправителни упражнения (с уреди и без уреди), се усвояваха от учениците чрез изграждане на точна зрително-двигателна представа, (демонстрация от спортния педагог).
Обемът на натоварване (дозировка, интензивност) се определяше в зависимост от възрастовите, морфо-функционални и двигателни способности
на обучаваните и тяхното моментно състояние.
Материалът по изправителна гимнастика включваше: упражнения от
и.п. „стоеж“ с и без уреди; упражнения в лазене; упражнения от колянна и
колянно-лакетна опора; упражнения от седеж, коленен седеж и колянка; упражнения от лег и тилен лег; равновесни упражнения; дихателни упражнения;
игри с изправителен характер.
Даването на знания за поддържане на правилна телесна стойка и знания за опасността от гръбначни изкривявания съпътстваше непрекъснато
целия период на обучение.
Приложихме тестова батерия от две групи тестове.
Първа група – апробирани в практиката тестове за контрол и оценка на
физическата дееспособност за деца от 6 до 10 години. Дават информация за
общото здравословно състояние на децата.
Втора група – специални тестове, даващи информация за състоянието на мускулния корсет около гръбначния стълб, равновесната устойчивост
и гъвкавостта на гръбначния стълб. Тези тестове отчитат функционалното
състояние на мускулатурата поддържаща гръбначния стълб в правилно положение.
Получените резултати подложихме на статистическа обработка.
Резултати и анализ
Спортнопедагогическото наблюдение осъществихме по отношение на
техника на изпълнение на изправителните упражнения и изграждане на навик за правилна стойка, ориентиране в пространството и двигателна координация.
В началото на експерименталната работа установихме затруднение при
изпълнението на комплексите от специални изправителни упражнения. Стремежът кой по-бързо ще приключи с поставената изправителна задача, а не как
ще бъде изпълнена тя, бе водещ при малките ученици, тъй като при тях преобладаваха възбудните над задръжните нервни процеси. Наблюдаваха се трудности и в овладяването на правилното телодържане от децата в група Е1, поради загубения усет за истинското положение на гръбначния стълб при стоеж
и седеж. Децата и от двете експериментални групи – Е1 и Е2, имаха проблеми с
контрола върху отделни части на тялото си при изпълнение на изправителните
упражнения, особено от изходно положение колянна опора или лег.

Изправителната гимнастика – средство за профилактика на гръбначните ...

243

Ежемесечно на контингента опитни лица прилагахме теста на Matthias,
за преценка на стойката. Той се състои в следното: от и.п. основен стоеж лицето повдига и обтяга ръце през страни напред. Засича се времето, в което
то е в правилна позиция и откога започва да я променя. Ако задържи в това
положение поне 30 сек., то стойката му е добра. Ако започва да се отпуска
и постепенно се увеличава лордозата, а ръцете се движат нагоре или надолу, то правилната стойка все още не е усвоена. Ако изобщо не може да заеме
правилната поза с обтегнати ръце, то има неправилна стойка или гръбначно
изкривяване. В резултат на системното изпълнение на комплексите от изправителни упражнения децата от експерименталните групи успяваха в продължение на 30 сек.да поддържат зададената поза.
Независимо от емоционалната нестабилност, присъща за този възрастов период, в края на експеримента повечето от учениците проявяваха необходимата воля и търпение за правилно, бавно изпълнение на изправителните
упражнения. Обогатиха знанията си за човешкото тяло.
Състоянието на мускулния корсет установихме чрез специалните тестове, приложени в трите групи в началото и в края на диагностичното изследване.
Резултатите от входящите измервания са представени графично на
фиг. 1.

Фиг. 1
Фиг. 1
1 – Постижения на група Е1; 2 – Постижения на група Е2; 3 – Постижения на група К
1Закономерно
– Постижения
на група на
Е1;група
2 – Постижения
на група
; 3 при
– Постижения
на група К
постиженията
Е2 бяха най-добри,
тъй Е
като
тях не установихме
2
проблеми с опорно-двигателния апарат.
В края Закономерно
на експерименталния
период, през който
трите Е
групи
са осъществявали
еднаква
по при
постиженията
на група
бяха
най-добри, тъй
като
2
обем, но различна по съдържание двигателна дейност, се наблюдаваха
големи разлики в
тях не установихме
проблеми
с опорно-двигателния
постиженията,
а оттам и в прираста
на резултатите
от изходящите апарат.
тестове, които показват
края на корсет
експерименталния
период, през който трите групи са осъсъстоянието наВмускулния
и равновесната устойчивост.
Резултатите от еднаква
изходящите
представенипо
графично
на фиг.2. двигателна дейществявали
поизмервания
обем, носа различна
съдържание
Фиг. 2

ност, се наблюдаваха големи разлики в постиженията, а оттам и в прираста
на резултатите от изходящите тестове, които показват състоянието на мускулния корсет и равновесната устойчивост.
Резултатите от изходящите измервания са представени графично на
фиг.2.

Закономерно постиженията на група Е2 бяха най-добри, тъй като при тях не установихме
проблеми с опорно-двигателния апарат.
В края на експерименталния период, през който трите групи са осъществявали еднаква по
обем, но различна по съдържание двигателна дейност, се наблюдаваха големи разлики в
постиженията, а оттам и в прираста на резултатите от изходящите тестове, които показват
състоянието на мускулния корсет и равновесната устойчивост.
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Резултатите от изходящите
измервания
са представени
графично
на фиг.2.
Фиг. 2

Фиг. 2

Ясно се вижда, че през периода на експеримента гъвкавостта на гръбначния стълб на
децата от група Е1 се е подобрила в много по-голяма степен чрез приложената програма, за
разлика от гъвкавостта на учениците от група К. Силата и издържливостта на гръбните и
коремните мускули в група Е1 също е на по-високо равнище, отколкото в група К. Същото се
Ясно се вижда, че през периода на експеримента гъвкавостта на гръботнася и за способността да се упражнява контрол върху центъра на тежестта на тялото.
начния
стълб
наприраста
децата на
от постиженията
група Е1 се ев подобрила
по-голяма
степен
Сравнение
между
групите Е1 ивКмного
при тестовете,
даващи
информация
за състоянието програма,
на мускулниязакорсет
и равновесната
устойчивост,
е изобразено
чрез приложената
разлика
от гъвкавостта
на учениците
от груграфично
3.
па на
К. фиг.
Силата
и издържливостта на гръбните и коремните мускули в група Е
1

също е на по-високо равнище, отколкото в група К. Същото се отнася и за
способността да се упражнява контрол върху центъра на тежестта на тялото.
Сравнение между прираста на постиженията в групите Е1 и К при тестовете, даващи информация за състоянието на мускулния корсет и равновесната устойчивост, е изобразено графично на фиг. 3.
6

Фиг. 3

Специалните тестове – гъвкавост на гръбначния стълб, равновесна
проба, гръбна проба и коремна проба са тясно свързани с моментното състояние на мускулния корсет. Те са показател за здравословното състояние на
гръбначния стълб, а оттам са в тясна връзка със защитата на детския организъм от гръбначни изкривявания. Колкото тези тестове показват по-добри
постижения, толкова по-защитено е здравето на детето. Следователно високият прираст на постиженията в група Е1 е показател за успешно приложената програма по изправителна гимнастика.
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Заключение
Въз основа на направените теоретичен анализ, педагогическо наблюдение и експеримент се потвърди нашето разбиране, че гръбначният стълб играе
много важна роля за здравето на целия организъм на човека. Постоянно нарастващият висок процент на гръбначните изкривявания в последните десетилетия у нас е обезпокоителен. Това предопределя ролята на изправителната
гимнастика, която освен лечебно, има и голямо профилактично значение за
коригиране на гръбначните изкривявания и неправилната телесна стойка.
Положителният ефект от прилагането на изправителната гимнастика
върху подрастващите в предпубертетния период на развитие според нас е в
посока на:
✓ Повиши се здравната им култура с богатата информация, получена
по време на заниманията за ползата от правилната стойка и опасностите за здравето, до които водят гръбначните изкривявания.
✓ Подобри се състоянието на мускулния корсет на изследвания от нас
контингент. Това постигнахме чрез общо изправителни и специални
изправителни упражнения и работа за двигателни качества.
✓ Видимо се подобри стойката на децата, което предполага и предпазване от гръбначни изкривявания и последствията от такива.
✓ Постигнатите резултати от Е 2 закономерно са най-добри, тъй като
те нямаха отклонения от правилната стойка. Проведените с тях занимания изиграха профилактична и подобряваща общия тонус на
организма роля.
✓ В резултат на системните занимания 6 – 10 годишните ученици и от
трите групи повишиха своята физическа дееспособност. Развиването
на двигателните качества осъществявахме паралелно с работата за
устойчивост и здравина на мускулния корсет. Това осигури комплексно въздействие върху формирането на правилна телесна стойка.
Получените от нас резултати потвърждават необходимостта от масово
и системно прилагане на средствата на изправителната гимнастика, подредени в система, съобразно степента на сложност, индивидуалните възрастови,
морфо-функционални и психологически особености в различните форми на
работа по физическо възпитание.
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В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ
Наталия И. Витанова
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ABSTRACT: This article discussed the rights and obligations of students in contemporary Bulgarian school. They are output from applicable regulations during this period.
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от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Въведение
Училището е създадено като институция преди хиляди години, с цел да
компенсира дефицитите на семейното възпитание, да възпита у децата граждански ценности и да формира умения, необходими на възрастния човек, за
да е пълноценен член на гражданското общество.
Недооценяването на възпитанието в нашето общество поражда проблеми с интернализацията на социално-културните норми (доколкото те съществуват), ценностните ориентации и нагласи, представите и очакванията
на новата генерация. Състоянието на аномия в обществото затруднява реализацията на функциите на възпитанието в условията на демократизация на
обществените отношения. „Кризата в ценностната система и нейните проекции в образованието имат своите широки и обозрими измерения, маркиращи сложни метаморфози в светоусещането на индивида“ (Василева, 2004:16).
„Училище без дисциплина е като воденица без вода“ – пише Ян
Амос Коменски (Коменски, 1905:245). Почти четири века по-късно тези
думи все още звучат актуално. Динамичното обществено развитие на България през последните двайсет и пет години „налага адекватно участие на
образователната система в т.нар. преход, който доведе до разпад на ценност-
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ната система и деморализация на различни обществени нива. Българското
училище пасивно отразява тези негативни промени, което доведе до много
проблеми, включително и дисциплината на учениците“ (Атанасова, 2011:64).
Постоянното демонстриране в социален план, че грубият е по-силен, че
наглият успява, че в света и обществото цари грубата арогантна сила, че в
живота успява само този, който дръзко, безскрупулно и цинично нарушава
общоприетите норми и правила, въздейства на съзнанието и се отразява на
възпитанието на децата. Така у тях се формират трайни нагласи, които по
отношение на когнитивния, емоционалния и поведенческия компонент са
едновременно светогледни стереотипи, особена чувствителност и предпоставка за определено поведение. В момента положението е най-тежко, защото
в училище са „децата на демокрацията“, поколението на 90-те, което израсна
във времето на най-голямата криза на ценности, заобиколено от повсеместно
насилие и агресия в обществото, показни убийства, нагли посегателства над
личността. Нравственият дефицит, в който живеят подрастващите, и невъзможността на училището да бъде морален коректив допринасят за прояви на
девиации с висок интензитет и дори с разрушителен ефект. Липсата на ясни
правила и безсилието да се спазват те в обществото съдействат за прояви на
безразличие, апатия и безотговорност, които създават морален хаос и липса
на устойчиви правила у представителите на новата генерация. Те усещат духовната криза на ценности и морални норми в обществото, раздвоението на
възрастните и тяхната неспособност да им предложат приемливи модели на
поведение. В същото време свръхсвободата, с която разполагат децата, ги научи, че могат да имат права, без да изпълняват определените им задължения.
Всъщност те повтарят моделите на поведение на много възрастни.
Задължения на учениците
Нормите на поведение на учениците в училище и извън него в голяма
степен се отнасят до задълженията. Те са заложени в Правилника за прилагане на закона за народната просвета (ППЗНП) и правилниците на училищата
и са изразени чрез изисквания, които са императивни за всички. Задълженията предвидени в тези документи, могат да се диференцират в следните групи:
• основни задължения (ориентирани предимно към ефективността
на процесите на обучение и възпитание)
относно обучението – в чл.135 от ППЗНП е записано, че ученикът не
трябва да пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му
задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове (ал.8); да
не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя (ал.7); да не отсъства от учебните часове
без уважителна причина (ал.2); да носи ученическата си книжка в училище и
при поискване да я представя на учителя или директора (ал.12).
относно възпитанието – законодателят предписва задължение, обвързано с отношението на учениците към другите хора. То гласи, че те трябва да
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уважават и да не накърняват честта и достойнството на другите, както и да не
прилагат физическо и психическо насилие (ал.5).
• съпътстващи задължения (свързани с дейността на учениците извън процеса на обучение и извън училище) – извън училище учениците
трябва да съхраняват авторитета на училището и да съдействат за развитие
на добрите му традиции (ал.1); необходимо е на обществени места да са с
придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето
(ал. 10); да носят ученическата си лична карта (ал.13). Последното изискване
се отнася и за случаите, когато учениците са на територията на училището и
извън него.
• специфични задължения – едно от специфичните задължения е
свързано с външния вид и облеклото на учениците – от тях се изисква да
ходят на училище с облекло и във вид, който съответства на „добрите нрави“
(ал.3), да носят униформено облекло и отличителните знаци на училището,
ако такива са предвидени в Правилника на училището (ал.4). Правилникът
съдържа и норма, свързана с отношението на учениците към материалните
неща – да опазват материално-техническата база и чистотата на територията
на училището (ал.11).
На учениците се забранява:
• да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност (ал.9);
• да участват в хазартни игри;
• да пушат;
• да употребяват наркотични вещества и алкохол (ал. 6) (ПЗНПП).
Забраните се отнасят както за територията на училището, така и извън нея.
Предвидените от законодателя в ПЗНПП задължения на учениците отразяват възгледа, че училището е не само образователна, а и възпитателна
институция.
Дисциплинарният ред във всяко училище се регламентира и от Правилника за дейността на училището, който не противоречи и е в съответствие с изискванията на държавното законодателство. Правилникът на училището може да се обогати и допълни съобразно спецификата на местните
условия за обучение и възпитание (чл. 135, ал.13, т.3 от ППЗНП).
В настоящото изследване са разгледани над 100 правилници на частни и държавни училища от цялата страна. По-голямата част от тях представляват повторение (с леки видоизменения) на Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета. Малка част от тях са допълнени и обогатени
съобразно особеностите на локалната микросреда, спецификата на училището и контингента на обучаваните. Там, където това е направено, се открива
стремежът на педагогическите съвети да зададат ясни и точни параметри на
правата и задълженията на всички общности, участващи в образователновъзпитателния процес, както и санкциите, които се налагат при проява на
нежелателно поведение.
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В училище ученическата общност е най-голяма и по презумпция се очаква тя да извършва голяма част от нарушенията на дисциплинарния ред. За
да не се случва това, някои от правилниците предвиждат учениците да влизат
в учебната сграда под строй в определеното време и да изчакват до идването
на преподавателя за влизане в съответния кабинет или класна стая; да посрещат влизането на учителите, директора или външни лица в клас със ставане
на крака; при свършване на учебния час и след обявяване от учителя, че часът
е приключил, учениците стават за изпращането му и тогава напускат мястото
си. Входните врати на сградата на училището се заключват в 7.45 ч. и се отключват в 7.55 ч. до 8.00 ч., за да бъдат допуснати закъснелите ученици (http://
antonstrashimirov; http://pglomonosov; http://www.3ousandanski; sou-venec).
Подобни изисквания са доказателство, че тоталитарните традиции в
българското училище преживяват своя Ренесанс. Нима това е единственият
начин за влизане в сградата на училището и единственият начин да покажеш
уважението си към учителя, директора или външни за училището лица? Времето на казарменото обучение отмина и подобни изисквания са неадекватни,
а въвеждането на дисциплинарен ред по този начин едва ли ще доведе до желаните резултати във възпитателен план, респективно до промяна на поведението и подобряване на училищната дисциплина. Медиите тиражират достатъчно
случаи, които доказват, че подобни мерки са не само неефективни и недействащи, а и засилват още повече желанието на учениците да се противопоставят
на неразумни изисквания, извършвайки по-леки или по-тежки нарушения.
Едно от задълженията на учениците, което предизвиква най-много
дискусии, е свързано с техния външен вид. Според някои училищни правилници с облеклото си всеки показва отношението си към училището. В някои
от правилниците се стига доста далече по отношение на облеклото. Диференцират го по пол, а от учениците се изисква да го спазват, както следва:
за момичетата:
• пола с дължина не по-къса от средата на бедрото, от непрозрачна материя;
• панталон – дълъг или 7/8 от непрозрачна материя;
• блузи с дължина под талията (без бюстиета и потници с презрамки);
• всички видове обувки, но без джапанки;
• дискретни и непредизвикателни аксесоари;
за момчетата:
• панталон – дълъг или 7/8 без допълнителни аксесоари;
• блузи и тениски (без потници);
• обувки – всички видове, но без джапанки;
• да не носи аксесоари, които могат да застрашат личната безопасност
или сигурността на другите (вериги, шипове, каишки, бръснарски
ножчета, обеци на неподходящи места и т.н.);
• забранява се използването на грим и носенето на екстравагантни
прически (http://souvenec.).
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Последното много напомня на изискванията към облеклото на учениците от периода след Освобождението и периода на социализма, като тук са
пропуснати уточненията от какви материи трябва да са дрехите и какви цветове (Сборник, 1942).
В някои правилници са уточнени границите относно облеклото, извън
които учениците не се допускат в сградата на училището – такива, „които са
с джапанки; блузи с дължина над пъпа; твърде къси поли; плитки панталони
или поли, които показват елементи от бельото; шалове, шапки (ученикът да
не носи шапка и да не стои с нея в час) и други аксесоари, индикиращи принадлежност към определен спортен клуб; дамски чанти, торбички, пликове,
чийто обем не съответства на броя и големината на учебниците и учебните пособия “ (http://sou7; http://www.egshumenm). В друг правилник в същия
контекст е записано, че „влизането в училище по къси панталони, чехли, развлечени и мръсни дрехи е демонстрация на неуважение към гимназията и
всички учители и ученици“ (http://www.pgmee). Недопустимо е облекло с наскърбителни надписи и агресивна декорация (www.npmg.org). И още, ученикът
„да идва на училище в подходящ вид (без фрапантни прически и боядисани
коси, без бради и мустаци, без силно и впечатляващо гримиране, без пиърсинг и нетрадиционни бижута, метъл елементи и др.) и облекло (без анцузи,
къси панталони над коляното, потници като горна дреха, без джапанки, минижупи и др.), съответстващи на деловата дейност, образователните и възпитателните цели на институцията училище“ (http://www.parvamatematicheska).
Друг правилник изисква:
• момичетата да не се явяват в училище с неприлично облекло (дрехи,
непокриващи талията и позволяващи да се вижда бельото, къси панталони, дълбоки деколтета),с тежък грим и екстравагантни прически;
• момчетата да не се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи,
къси панталони, екстравагантни прически;
• двата пола – да не се явяват с опасни обувки (маратонки с колелца,
бутонки с шипове и други); да нямат пиърсинг по части от лицето –
устни, нос, вежди и др.; обеците на ушите да не надвишават 2 броя
общо (http://www.school32);
Изискванията за приличен външен вид в училищните правилници варират от липсата на каквито и да е конкретни изисквания в много от тях, до
крайното детайлизиране в някои случаи. Големият диапазон и големите разминавания в разбирането за приличен външен вид в различните училища се
детерминира на първо място от липсата на дефиниция за приличен външен
вид от законодателя, а след това от географското местоположение на училището, начина на управление на училищната институция, възрастта на учителите и др.
Задължение на учениците в някои правилници е да спазват указанията
на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и в района на
училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални
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служебни отношения; да бъдат вежливи и услужливи; да не допускат невъздържаност и грубост спрямо учители и съученици; да се държат внимателно с малките ученици и такива със здравословни проблеми и да ги закрилят
(http://www.school32;11sou.sliven.net).
За да се опази здравето и осигури безопасността на учениците, в някои
от правилниците е заложено изискване да не се надвесват от прозорците на
училището.
В част от правилниците са включени и задълженията на дежурните
ученици, които могат да се обобщят по следния начин: във всяка паралелка
дежурните ученици контролират реда, дисциплината и хигиената не само в
класната стая, но и в коридора пред нея. Дежурят по двама и се сменят всяка
седмица. Длъжни са да идват по-рано и да напускат последни класната стая;
почистват дъските за писане преди всеки час. По време на междучасията единият от дежурните ученици не напуска класната стая. След биенето на звънеца и предстоящ час по физическо възпитание и спорт единият от дежурните
ученици е длъжен да се отправи своевременно и да се намира в района на съблекалните до пристигането на останалите ученици (http://www.pmg.icon.bg).
Има правилници, в които е посочено какво се забранява на учениците,
а именно:
• хвърляне на отпадъци и опаковки на храна в учебните кабинети, по
коридорите и стълбищата, в училищния двор, зад решетките на парната инсталация и радиаторите;
• да разнасят и ядат семки, плодове и закуски в коридорите, класните
стаи и кабинетите;
• умишлено чупене на банки, столове, маси, цокли в сградата и върху
фасадата;
• да тичат, викат или играят с топка в сградата на училището;
• да водят роднини или приятели за саморазправа или изнудване на
съученици или безцелен престой и пушене в района на училището;
• да носят и използват запалителни материали, пиратки, спрейове,
както и вещи, които не са свързани с обучението и застрашават
живота и здравето на участниците в учебно-възпитателния процес
(http://www.pmg.icon; 142ou.org; http://pgtd.vratza; http://www.pgmee.
com; http://www.3ousandanski).
• да преписват по време на писмена проверка и да подсказват;
• да използват нечестни начини за повишаване на успеха и извиняване
на отсъствия;
• да влизат в учителската стая, както и да изчакват на входа ѝ;
• да носят или работят с училищна документация (дневници, лични
картони);
• да демонстрират прояви на интимна близост в сградата, в района на
училището и по време на час;
• да учат в дневна форма на обучение, ако са сключили граждански брак;
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• да оказват посегателство над личното достойнство на когото и да
било заради неговата етническа принадлежност, цвят, религия, пол
или физически недъзи. Това включва непрестанни и отхвърляни
опити за създаване на лични или физически връзки; непрестанни и
обидни шеги и забележки, основани на по-горе изброените характеристики; унижаващи достойнството изказвания и писмени материали, упражняване на физическо и психическо насилие;
• да разлепят плакати и афиши в класната стая без разрешението на
класния ръководител или ръководството на училището;
• да рисуват графити, да изписват неприлични изрази и свастики
по стените на класните стаи, коридорите и фасадата на училището
(http://www.mgberons; http://www.egshumen; http://sou-venec; http://
pgtd.vratza.comn; www.npmg.org; http://www.school32; www.pgitpetrichk).
• да участват в политически партии и организации до навършване на пълнолетие (http://pmgmontana; http://91neg.bg; http://www.
egshumen);
• да извършват политическа и религиозна пропаганда в училище
(http://91neg.bg).
И ако някои от посочените в правилниците рестрикции будят насмешка, например ученикът да не влиза в учителската стая и да не чака пред входа
ѝ – интересно какво се случва в учителската стая, което ученикът не трябва да
вижда ???, други намират своите сериозни основания – за вербалната и физическата агресия, за училищната документация, за преписването, за толерантността и пр. Голямото детайлизиране на правилата и локализиране на дисциплината в определени граници няма да я направи по-ефективна. Според
френския социолог и педагог Емил Дюркем „правилникът трябва да регламентира поведението в основни линии, без да е всеобхватен и да се разпростира върху детайлите… Прекалената регламентация води до лоши последици – детето се превръща или в бунтар, протестиращ срещу правилата, или в
морално потиснат човек, лишен от инициатива“ (Атанасова, 2011:65 – 66). В
детайлите детето вижда само „омразни и абсурдни“ мерки и това компрометира в очите му авторитета на правилото. То „трябва да почувства моралния
авторитет, който се съдържа в това правило и който го прави достойно за зачитане. Неговото подчинение е наистина нравствено само ако е външен израз
на това вътрешно чувство за уважение“ – пише Дюркем (Дюркем, 2006:90 –
93). Дисциплина, налагана със сила и насила, не може да доведе до положителни резултати. „Необходимо е детето само да долови какво се крие в правилото, за да му се подчини доброволно“ (Атанасова, 2011:66).
Във време, когато целият свят е водовъртеж (митинги, протести), не
може да се очаква децата да бъдат смирени, покорни, кротки и послушни като
стадо овце. Правилата в съвременното училище следва да се договарят и в
това договаряне трябва да вземат участие не само учителите, а и учениците.
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Само тогава учениците ще се подчинят доброволно на установения училищен ред, защото самите те ще са взели участие в установяването на този ред.
Ролята на учителя в този процес е решаваща, а неговият личен пример
е най-мощното средство за постигане на съзнателна дисциплина. Негативно е, че част от съвременните учители не осъзнават нещо важно, че децата
трябва да се подчиняват не на тях, а на правилата. Както пише Дюркем, учителят трябва да представи правилото като „висша морална власт“, а не като
израз на собствената му воля. Само по този начин може да се възпита у децата уважение към правилото, към законността въобще, което е в основата на
общественото съзнание в демократичното общество. Ако детето се научи да
спазва училищния правилник, то ще се научи „да зачита правилата въобще,
да се ограничава и владее, да се приобщава към суровостта на дълга“ (Дюркем, 2006:87 – 95). Една от основните цели на образованието е да подготви
детето да изпълнява задълженията си като член на гражданското общество,
а „училището е институцията, призвана да формира у него уважение към законността и чувство за дълг, който да регулира поведението му“ (Атанасова,
2011:69).
Права на учениците
От трите общности (учители, ученици, родители) в училищната институция на учениците са делегирани най-много права. Те се отнасят до избора
на училище, профил, специалност (чл. 134, ал.1, т.1); достъпа до информация,
отнасяща се до техните права и задължения, правилата за вътрешния ред,
регламентирани от училищния правилник, за училищната дисциплина (т.2);
равен достъп до образование (т.5). Ученикът има право да бъде насочван,
стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания
и способности (т.3), както и да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност (т.8). Той
трябва да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да
получава защита при накърняване на правата и достойнството му (т.4), може
да участва заедно с родител при решаване на въпроси, засягащи негови права
и интереси (т.10). Разрешава му се безплатен достъп до училищната материално-техническа база както в учебно, така и в неучебно време с цел развитие
на неговите интереси и способности (т.6). Може да участва в извънкласните
и извънучилищните дейности, както и във формите на ученическо самоуправление (т.7); да дава мнения и предложения по отношение на организацията
и провеждането на цялостната училищна дейност (т.9) (ПЗНП).
Правилата за вътрешноучилищния ред имат за цел да осигурят успех
на училищната дейност чрез реализиране на личните права на всеки: физическа неприкосновеност, свобода на убежденията и изразяването, защита на
личната собственост, непрекъснато личностно развитие и усъвършенстване.
Правата принципно се отнасят до узаконената от държавата свобода и въз-
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можността на човек да направи избор съобразно нуждите и потребностите
си. Съвременното младо поколение ясно осъзнава свободите, с които разполага и използва всички възможни случаи да демонстрира това.
***
Независимо че направеният преглед на училищната документация не
обхваща всички нормативни актове, могат да се направят следните изводи
във връзка с правата и задълженията на учениците в съвременното българско училище:
• установява се относителен количествен баланс между правата и задълженията на учениците, залегнали в нормативната уредба (13 задължения, 10 права);
• задълженията се отнасят както до обучението, така и до възпитанието; правилата не са лимитирани само в границите на училищната институция, а обхващат нормите на поведение и извън нея;
• на учениците се легитимират достатъчно права, респективно свободи;
• забраните са ориентирани към неприемливото поведение на учениците
(застрашаващо живота и здравето, агресията в училище и извън него,
нетолерантност, умишлено рушене на училищната собственост и др.);
• позитивно е, че в някои правилници точно са разписани изискванията и забраните, т.е. ученикът е наясно какво се изисква от него и
какво не му е позволено да прави в и извън училище; негативното
е, че някои задължения са прекалено детайлизирани, неадекватни и
неприемливи за съвременната училищна реалност.
Заключение
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. Упоредно 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“ (Фьорстер, 1908:374), 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 поле-
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то от варианти на т.нар. дициплинарни проблеми (прояви на недисциплинираност), може да се каже, че те вариарат 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?“.
Дисциплината е един от сериозните проблеми в образователната сфера
и поради тази причина той ще продължава да бъде актуален и дискусионен в
търсене на адекватни решения.
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КЛАСНАТА СТАЯ НА GOOGLE
Наташа Л. Колева
GOOGLE CLASSROOM
Natasha L. Koleva
ABSTRACT: Google Classroom brings together the most popular products of Google
Docs, Sheets, Slides, Sites, Gmail, Drive and Calendar, to help teachers to organize the
educational process quickly, efficiently and with ease to put jobs and joint projects of
students, to facilitate a teacher – student communication.
KEYWORDS: e-learning, platform, Google Classroom, Google Apps for Education
Изследването е финансирано по проект №РД-08-297/12.03.2015 г.
от параграф „Научни изследвания“
на Шуменския университет.

Според ежегодното проучване на Джейн Харт (Centre for Learning and
Performance Technologies) сред над 1000 педагози от 61 страни за най-използваните инструменти за обучение през 2014 г. на 2-ро място се нареждат приложeнията на Google – Документи и Диск, на 5-то място е търсачката на Гугъл,
на 11-то – социалната мрежа Google + и Разговори. Продуктите на софтуерния гигант изпреварват популярни уеббазирани платформи за електронно
обучение, като Moodle (12-то място) и Blackboard (71-во) [1].
Google for Education [2] е пакет от иновативни инструменти за нови начини на преподаване и учене. Включва приложенията Classroom, Docs, Sheets,
Slides, Sites, Gmail, Drive и Calendar – БЕЗПЛАТНИ уеббазирани приложения
за комуникация и сътрудничество, които Google администрира на собствените си сървъри. Google предоставя тези приложения като „услуга“, а не като
софтуер, който да изтеглите и инсталирате. За достъп до тези приложения се
използва уеббраузъра на компютър, таблет или смартфон, свързан с интернет.
Вече милиони студенти и преподаватели в света използват Google for
Education. В Европа сред университетите, доверили се на Google Apps for
Education, са:
• University of Ferrara (Италия) – един от най-старите университети в
света (1391 г.) с 9 факултета и 19 департамента;
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• ESSEC Business School (Франция) – висше бизнес училище, основано
през 1907 г. Едно от европейските Топ мениджмънт училища с 4300
студенти;
• Leeuwenborgh е една от най-големите образователни институции в
Белгия;
• Linköping University (Швеция) – един от най-уважаваните университети в страната с репутацията на лидер в областта на образованието
на национално и международно ниво;
• Trinity College Dublin (Ирландия) е основан през 1592 г. и международно признат като основен университет на Ирландия. Класиран
13-ти в Топ 50 европейски университети от Times Higher Education
Supplement, Колежът обучава над 15 000 студенти в области: изкуства, хуманитарни и социални науки; Инженерство, математика и
здравни науки;
• University of Sheffield (Англия) – Основан през 1905 г. Един от водещите Британски университети с изключителни постижения в преподавателската и изследователската дейност;
• University of St. Andrews – Най-старият университет в Шотландия, с
международна известност за научни изследвания и обучение на студенти и специализанти;
• University of Deusto (Испания) – Това е най-старият частен университет в Испания, отворил врати през 1886 г. Счита се за един от найпрестижните университети в страната.
Classroom е един от пакетите на Google Apps for Education. Представен
е на 6 май 2014 г., като резултат от дълго сътрудничество с училищни и университетски педагози с идеята да се облекчи административната и непреподавателска работа на учителите. Представлява уеббазирана платформа
за обучение, която значително улеснява учителите да организират учебния
процес бързо, ефективно и с лекота и да комуникират със своите класове без
ограничение във времето и пространството.
Принципът на разработиците на Google Classroom е образователните
инструменти да са достъпни и лесни за употреба. Целта – да предостави на
учителите повече време да учат своите ученици/ студенти, а на тях – възможност да учат не само в учебната стая и в учебното време.
Регистрацията за услугата е безплатна и достъпна за всяко учебно заведение, което администрира свой уебсайт. Самата платформа е направена с
достъпен и интуитивен интерфейс. Поддържа и български вариант, което я
прави още по-достъпна и разбираема за българските потребители.
Администраторът на учебното заведение създава потребителски профили на учителите и учениците и определя правата им за достъп до приложенията на Google Apps for Education.
Всеки учебен курс се създава от учителя с няколко стъпки. Учащите се
включват в курса си на обучение чрез еднократно въвеждане на код, предос-
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тавен от учителя или чрез покана по електронна поща. Това става лесно, тъй
като всеки потребител ползва имейл услугите на Gmail.
Учебният курс има три раздела – Поток, Учащи и Информация за курса.
Потокът много наподобява т.нар. „стена“ в социалните мрежи. Тук са
подредени в хронологичния ред на тяхното публикуване всички съобщения,
дискусии и задачи за изпълнение.
В раздел Учащи е списъкът на всички студенти в текущия курс с възможност за изпращане на имейл. Тук преподавателят определя дали курсистите могат да публикуват съобщения в курса, да коментират публикации
или само четат публикуваната информация.
Раздел Информация за курса показва аудиторната зала за провеждане на
заниманията, имейл за връзка с преподавателя, папка на курса в Google Drive и
допълнителни помощни материали, ако има предоставени. В приложението за
съхраняване на файлове Google Drive всеки потребител на Classroom има автоматично създадена папка с това име. В нея в отделни папки се съхраняват материалите за всеки отделен курс, в който е включен потребителят като учащ или
преподавател. Обемът за съхранение на файлове е минимум 30 Гб, като се отчитат само качените от потребителя файлове, снимки, с резолюция над 2048х2048
и видео файлове с продължителност повече от 15 минути. Създадените с приложенията на Google документи, таблици, анкети, чертежи и т.н. не се отчитат.
В потока на курса се публикуват съобщения (обявления) и задания.
Обявленията са текстови съобщения, които могат да са информация на определена тема, упътвания или организационни съобщения към курса. Към
обявлението може да се прикачат неограничен брой файлове или връзки към
уебстраници. Може да се създаде и видео плейлист за изпълнение в YouTube,
като допълнение към съобщение или задача. За разлика от един сайт с еднопосочна комуникация, в Google Classroom студентите могат да коментират и
публикациите, и задачите, стига това да е позволено от преподавателя.
Заданията са задачи за изпълнение, които преподавателят поставя на
свите обучаеми само с един клик. Преподавателят определя срок за изпълнение на задачата. Още в началния екран на Google Classroom студентите
виждат, ако наближава крайната дата на задание в курса и с един клик могат
да започнат работа по него.
С помощта на Google документи отпада ангажимента по раздаване и
събиране на книжни курсови работи. Преподавателят може да създаде шаблон, в който всеки учащ да попълни своето решение или празен електронен
документ, в който студентите ще работят съвместно по поставената задача.
При ползване на шаблон, Google Classroom създава копие за всеки ученик и
когато решението е готово, учащият го предава за проверка само с натискане
на един бутон. Документите, които се създават по решение на задача, се именуват автоматично с названието на заданието и името на учащия. Достъп до
тези файлове имат само конкретният студент и преподавателят. Това значително ограничава преписването.
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учител – ученик, както и неограничено място за съхранение на файлове.
За разлика от конкурентните платформи за електронно обучение, Google C
безплатна, достъпна, не изисква IT умения и специално обучение за работа, има
интуитивен интерфейс на български език.
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Само 5% от студентите преценяват, че Classroom ги затруднява в усвояване на учебния материал, докато 51% смятат, че е улеснение и определят
платформата като „обучение на най-високо ниво с модерен, индивидуален
подход».
Google Classroom обединява най-популярните и ефективни продукти
на Google, за създаване и организиране на задания и съвместни проекти на
учащите, за улеснена комуникация учител – ученик, както и неограничено
място за съхранение на файлове.
За разлика от конкурентните платформи за електронно обучение,
Google Classroom е безплатна, достъпна, не изисква IT умения и специално
обучение за работа, има удобен и интуитивен интерфейс на български език.
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ПРОСТРАНСТВЕНО-ВРЕМЕВИ АСПЕКТИ
НА МУЗИКАЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
Николай М. Андриянов
SPATIOTEMPORAL ASPECTS OF MUSICAL CONTENTS
Nikolay M. Andriyanov
ABSTRACT: The report examines the phenomena of spatial-temporal experience in
presenting the musical content. while indicating the possibility of musical time and
space to be understood in two ways – as a physical quantity and artistic impression
(as a psychological idea), caused by the specific combination of the elements of musical
language. As a result of this approach, it is found that the range of the arts as spatial and
temporal, are sometimes blurred and conditional.
KEYWORDS: musical time, musical space, artistic time, artistic space
Изследването е финансирано по проект № РД-08-289/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Според общата класификация на изкуствата музиката се причислява към
времевите изкуства1. Тя се реализира посредством ритъма, метрума и темпото,
които са елементи на музикалния език, организиращи интонационната,
звуковата страна на съдържанието. Ето защо в широк смисъл на думата, под
музикалната форма се разбира цялостният, единен процес на протичане във
времето на една творба [4; 14], т. е. само чрез разгръщането си във времето
може да се обхване съдържанието и от там – структурата на творбата, чрез
отчитане на взаимното разположение (последователност) на частите и
тяхното функционално съотношение.
Разделянето на изкуствата като пространствени и времеви по принцип
разкрива важна страна от тяхната специфика (като същност и начин на
изява). На практика обаче границите във възприемането на изкуствата като
пространствени и времеви понякога се размиват в резултат от съчетаването
Към пространствените изкуства спадат живописта, графиката, различните видове
пластични изкуства.
1
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на различни предпоставки: физични, физиологични (напр. бинокулярно
зрение, осигуряващо триизмерна проекция на материалния свят или стерео
възприемане на звука от човека, заради различното разположение на
зрителните и слуховите органи) и психологически.
От гледище на възможността да се обхване съдържанието, литературата
(литературната творба – разказ, роман и т. н.) също следва да се възприеме като
времево изкуство, тъй като сюжетът има развитие, разгръща се във времето
и ако този процес на развитие се прекъсне или наруши хронологически,
ще се изгуби логиката в хода на събитията и структурата на словесното
съдържание. Времевият фактор има проявление и при възприемането на
една художествена творба от изобразителното изкуство (което се счита за
пространствено, а не времево), тъй като самото възприемане и осмислянето
на една картина също изисква, отнема време на възприемащия, въпреки че
тя по начало е готов, реализиран продукт. В тази връзка – звуковата вълна е
явление на материалния свят (при вакуум липсват вълни) и от подобна гледна
точка музиката, реализираща се със звуци, също е пространствено явление,
тъй като звуковите вълни се разпространяват в пространството.
Следователно смесването на времевия и пространствения аспект в
изкуствата е донякъде условно и, както вече се отбеляза, се дължи на две
предпоставки – материална (физична) и психологическа (към която в случая
се приобщава и физиологическата – човешките сетива са тясно свързани
с нашето мислене и възприемане). По тази причина, освен за реално (като
физична величина) време и пространство, с основание следва да се говори
и за художествено (като психологическа представа) време и пространство2.
Художественото време в музиката, освен реалното (определящо се от
темпото), се поражда от концентрацията на музикалните събития за отрязък
от време (насищането или разреждането на музикалните процеси за еднакъв
или приблизително сходен мащаб), а така също и от проявата на ритмичната
функционалност в нисш (времевите съотношения между тоновете) и висш
(мащабните съотношения между частите) порядък – съкращаването поражда
ускорение, а увеличаването – забавяне на процесите в художественото
време. По аналогичен начин в една картина може да се прояви художествено
пространство (освен реалното) – става дума за впечатлението за трето
измерение (за дълбочина, обем), докато картината реално е двуизмерна
(плоска).
Така, както времето следва да се разглежда като физично и като
художествено явление, по сходен начин музикалното пространство
е необходимо да се третира в акустически и в художествен аспект
(художественото пространство се поражда от самото съдържание на
музиката, от музикалния език). Усещането за пространство във физичен
аспект възниква от разпространението и отражението на звуковите вълни (в
2

Понятието художествено време е въведено от Юрий Холопов [вж. 5].
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тясно или в широко помещение), а в психологически аспект пространствено
впечатление за височина и низина най-често възниква от възходящото и
низходящо движение. (Впечатлението за обем възниква преди всичко от
организирането на звуковата тъкан на планове, пластове и едновременно –
със средствата на регистъра и на тембъра.) Така композиторите, позовавайки
се на посочените акустически и психологически предпоставки, понякога
убедително постигат различни пространствени усещания.
В композиционната и изпълнителска практика пространствените
впечатления въз основа на акустическия фактор най-често се реализират
при подходящото разположение на изпълнителския състав. Типичен
пример в тази връзка представлява разположението на хоровете в „Матеус
пасион“ на Й. С. Бах. Усещането за дълбочина и обем може да възникне и
от разположението на (част от) изпълнителския състав зад кулисите или зад
декорите на сцената3.
Особено разпространение в композиционната практика намира
изобразяването от музикалното съдържание на ехо-ефекти. Тогава вече е
налице художествено (а не акустическо) пространствено усещане, имитиращо
физичното разпространение и отражение на звуковите вълни. Ярък образец в
тази връзка отново може да се открие в музиката на Бах – в Ария № 39 („Ехо“)
от Коледна оратория обоят обичайно се проявява като ехо на вокалната
партия:

Пр. 1: Flösst, mein Heiland, flösst dein Namen/№ 39. Аria (Echo) –
Weihnachtsoratorium BMW 248/ J. S. Bach

Сходно явление се наблюдава и във финала на Концерт за пиано № 5
(f moll) от Бах. Принципно ехо-ефектите се постигат чрез непосредствено
повторение обикновено на кратко построение в по-тиха динамика (вж. 7 – 8
и 15 – 16 такт):

По подобен начин в изобразителното изкуство (като пространствено изкуство) може
да се създаде впечатление за време, чрез успешното изобразяване на движещ се (във времето)
обект (който, макар и реално „застинал“, създава впечатлението за динамика).
3
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Пр. 2: Klavierkonzert № 5 in F moll, Teil III/J. S. Bach

През класицизма изобразяването на ехо-ефекти се оказва особено
типичен похват за композиционния стил на Бетовен. Ярък художествен ефект
от изобразяването на акордов удар и неговото отехтяване неколкократно се
открива в главната тема от финалната част на Соната № 14 („Лунна“).
В по-редки случаи реализирането на ехо-ефекти се постига от
повторението и на мащабни структури. В Увертюрата на Сюита № 2 из
Музика на водата от Хендел (вж. пр. 3) отново следва да се подчертае ролята
на динамиката и на тембъра при изобразяването на това акустическо явление
(наблюдавано и в горните образци). Воденето на диалози между оркестрови
групи често поражда пространствени впечатления:
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Пр. 3: Ouverture/Suite № 2/Water music – HWV 349/G. Fr. Handel

Освен със средствата на динамиката или тембъра, реализирането на
ехо-ефекти се постига и благодарение на регистровите съпоставяния.
Понякога за постигането на ехо-ефекти се използват средствата на
имитационната полифония (каноничната имитация), която също се основава
на повторението. Интересен пример за получаването на пространствени
усещания е красивата ария Eternal Source of Light Divine из „Ода за Рождения
ден на кралица Анна“ от Хендел (вж. пр. 4). В нея, освен че се създава
впечатление за височина като пространствено измерение (заради позицията
на соловите партии), извисяващата се във високия регистър вокална мелодия
сякаш имитационно „отехтява“ в партията на тромпета. Това усещане се
засилва още повече в случаите на стретна имитация (вж. тактове 9 – 13):
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Пр. 4: Eternal source of light divine/Birthday-Ode for Queen Anne/G. Fr. Handel

Разбира се, не трябва да се стига до крайност, като се смята, че всяко
непосредствено повторение на части (микроструктури) е свързано със
стремежа за постигането на ехо-ефекти. Например Прелюдите № 1 (C dur)
и № 2 (c moll) от първия том на „Добре темпериран клавир“ са изградени
еднотипно – върху двукратно прелюдиране на акорди, но в случая Бах едва ли
е имал за цел да се породи впечатлението за ехо.
Понякога възникването на пространствени асоциации се постига
без изобразяването на ехо-ефекти. В съвременната популярна музика
сравнително често срещано явление е създаването на усещането за
пространство чрез звукообработващи техники. Подобни впечатления се
постигат чрез „затваряне“ на звуковото съдържание в тясно пространство,
след което музиката сякаш започва да се разпространява в широк периметър.
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Използването на различни 3-D звукови ефекти (пространствена траектория
и др.) в съвременните компютърни технологии за звукообработка показват
подчертан интерес към пространствените усещания в музиката.
Освен чрез прилагането на ехо-ефекти, в художествен аспект постигането
на усещането за дълбочина и обем може да се реализира с фактурни, динамични,
регистрови и темброви средства (особено в оркестровата музика), при което
да се получи диференциране на няколко плана4. Усещането за височина
като измерение на художественото пространство също често се реализира с
посочените средства – чрез своеобразното разделяне на звуковата тъкан на
етажи, слоеве, пластове. Разреждането на звучността, използването на „полеки“ тембри (в щрайх), съвпадащо с движението към високите регистри, а
също и намаляването на силата на звучене, пораждат усещането за лекота,
ефирност или за своеобразно витаене във височините.
Дори и във вокалната музика на Ренесанса могат да се открият редица
образци за пространствени усещания. Не са малко случаите в творчеството на
Палестрина и други ренесансови композитори, в които сопрановата партия
неочаквано (след пауза) и без напрежение, с лекота и полетност на гласа
встъпва от голяма височина и започва плавно да се спуска. Ярки образци за
„витаене във височините“ се срещат и при Бетовен (например в Соната № 3, І
ч. – в кулминацията, достигната от прелома след втората тема)5.
Обикновено впечатлението за широчина на художественото
пространство се покрива с усещането за художествено време: бавната,
протяжна мелодия нерядко създава впечатлението за широта на изложението.
Без да представлява някаква закономерност, най-често впечатлението
за време (и широчина като аспект на триизмерното пространство) се
поражда от звуковия хоризонтал, а представата за пространство (дълбочина
и височина) – от звуковия вертикал, макар че тези асоциации (на базата на
специфичното съчетаване на отделните изразни средства) понякога могат да
възникнат по противоположния начин6.
Постигането на времеви и пространствени усещания отчасти също
може да се разгледа като изразно средство в музиката (разбирано не като
елемент на музикалния език). Към неговите възможности явен интерес
продължават да проявяват композиторите от романтизма, представителите
на музиката на ХХ век – Брамс, Вагнер, Стравински, Римски-Корсаков,
Дебюси, Лютославски и др., както и съвременните автори.
4
Всъщност в самия хомофонно-хармоничен стил са заложени подобни тенденции за
планово диференциране при организирането на звуковия материал: водеща мелодия, която
излиза на преден план и съпровод (фон) на мелодията. В живописта подобно диференциране
на планове се установява по-рано – още през Ренесанса.
5
Подобно явление се наблюдава също в логическия завършек на разработката (основан
на материал от заключението на експозицията) в първата част на Концерт за пиано и оркестър
№ 5, а също и в кодата на тази форма.
6
Например употребата на умалени мелодични интервали (запълнени с постепенно
движение), понякога пораждат усещането за свиване на пространството.
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Същевременно възниква въпросът дали изкуствата следва да се
подлагат на подобно класифициране (като пространствени и времеви),
тъй като във всяко от тях, по един или друг начин, се проявяват (макар и в
различна степен) категориите пространство и време.
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АBSTRACT: The article addresses issues related to the nature and main characteristics
of project-based learning. The technology of development of a school project has been
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на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Разработването на учебни проекти в процеса на обучение допринася за
формиране на ключови компетентности у обучаваните чрез по-активното им
включване в познавателната дейност, развитие на уменията им за критично
мислене и самостоятелно учене. Как протича процесът на обучение и какви са
последствията за ученика и учителя при работата по учебен проект? Каква е
ролята на учителя при планиране на проектната дейност? Какво е влиянието
на различни фактори на околната среда върху ученето и преподаването? Това
са въпроси, които имат важно значение при разработване на тeхнологията.
Отчита се взаимодействието между учениците, учителя и околната среда, където планиране, обучение, координация и комуникация са разгледани в перспективата на преподаване и подкрепа въз основа на интересите и успеха на
обучаваните.
Джон Дюи обосновава необходимостта от използването на „метода
на проектите“ в обучението, като залага на идеята за „учене чрез действие“
(“learning by doing“). При проектно-базираното обучение учениците усвояват
знания и умения, заложени в учебното съдържание и чрез проектни дейнос-
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ти ги прилагат за решаване на автентични проблеми като постигат резултати,
които имаt приложно значение [2].
Проектното обучение е тясно обвързано с конструктивисткия модел за
учене и преподаване [3: 175]. Morgan описва три основни модела за работа по
проекти с образователни цели:
• учебният проект като метод в рамките на учебната дисциплина:
целта на този тип проекти е учениците да прилагат знанията си, да
развиват уменията си по проблемни въпроси от учебното съдържание. Това представлява най-традиционния вид обучение, базирано
на проекти;
• проектът като компонент от обучението: при този вид работа
по проекти целите и очакваните резултати имат по-широк обхват и
проектът има по-интердисциплинарен характер. Често той е свързан
с „проблеми“ от реалния свят. Целите са насочени към умения за решаване на проблеми и самостоятелна работа;
• проектно-ориентирано обучение: при този модел проектният подход е елемент от философията на разработване на учебната програма.
Учебното съдържание се усвоява на основата на учебни проекти [8: 123].
Учебният проект е педагогическа технология за познавателна дейност,
с която се постигат образователни и възпитателни цели. В рамките на училищното обучение се реализира както в урочни, така и в извънкласни дейности. В процеса на неговото осъществяване учениците придобиват знания
и умения, като работят за по-дълъг период от време по определена тема, за да
проучат и да отговорят на сложен въпрос, проблем или предизвикателство.
Съществените характеристики на учебния проект са свързани с: (1) решаване
на проблем, който е дефиниран при активното участие на учениците. В зависимост от вида на проекта, проблемът може да бъде свързан с тема от учебното съдържание или от обкръжаващата социална и природна среда на детето;
(2) в рамките на проекта се реализират различни по вид познавателни дейности, които подкрепят интегрираното развитие на знанията и уменията на
учениците, съществува възможност за осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки; (3) релизира се като процес и преминава през
отделни етапи, които се осъществяват чрез приложение на различни методи
и средства; (4) учениците са насочени както към самостоятелно учене, така и
към групово взаимодействие; (5) учебният проект винаги е свързан с краен
продукт, който не е нито само теоретичен или само с практическо приложение; (6) учителят консултира учениците, насочва ги към самооценка, подпомага процеса на самостоятелно учене и им дава информация за качеството на
работата [1], [4], [5].
Проектно-базираното обучение може да се използва за постигане на
обективност при проверката и оценката на знанията и уменията на учениците, за включването им в учебни ситуации, изискващи високо равнище на
мисловна дейност, за поддържане и стимулиране на индивидуалните интере-
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си и способности на учениците [4 : 166–167], [9]. То може да бъде прилагано
успешно в различните образователни степени на училищното образование
[10], [14].
В зависимост от модела на проектна дейност авторите описват различни
етапи, фази или стъпки при протичане на проекта. Вилхелм Петерсен предлага следните фази, през които преминава проектната дейност: фаза на инициативата; информационна фаза; фаза на планиране; продуктивна фаза; оценъчна
фаза; презентативна фаза; фаза на действие [13: 21]. П. Симон посочва три
основни етапа: подготовка на проекта: обмисляне на проекта, съдържание,
формулиране на работни въпроси; осъществяване на работата по проекта:
търсене на информация и материали, изготвяне на проекта, планиране на
представянето; презентация на проекта: обясняване на проекта, представяне
на резултатите, обсъждане на работат по проекта и резултатите [12: 8].
Тук ще бъде представена технологията на разработване и реализиране
на учебен проект в съответствие с етапите на протичане на процеса на обучение. В този аспект могат да бъдат изведени следните основни етапи, които
са логически свързани и отразяват дейността на учителя и учениците: програмиране; анализ на проектнтия проблем; планиране на учебния проект; изпълнение на планираните дейности; представяне на резултатите; оценяване.
1. Програмиране
Този етап е свързан с дейността на учителя при разпределение на учебното съдържание в началото на учебната година. Той преценява кои от темите могат да бъдат разработени като учебни проекти от учениците и как да
бъдат разпределени във времето.
Цел: Избор на тема/раздел от учебното съдържание, която съдържа актуален проблем и позволява придобиването на опит от учениците.
Характеристики:
• Обвързване на темата с очакваните резултати на ниво учебна програма по дисциплината и контекста на дейностите, в които да бъдат
реализирани;
• Осмисляне на възможните вътрешнопредметни и междупредметни
връзки и ключови компетентности, които да бъдат развити и оцененени чрез практическо приложение на знанията;
• Ориентиране към интересите на учениците, проучване на техните
потребности и способности, умения за учене (чрез различни методи: беседа, наблюдение, тестове за интереси, способности, стилове на
учене, продукти от дейността на ученика и др.);
• Обвързване на темата и подтемите със ситуации от реалния живот,
отчитане на възможностите на социалната и природна среда за тяхното реализиране. Проучване на допълнителна литература, електронни сайтове, материали с информация за актуални проблеми или
планирани дейности в населенето място по теми, близки до планираната в учебния проект. Проучване на институции, културни или об-
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ществени организации, които работят по тези теми, възможностите
на родителите за включване в дейности по проекта и др..
2. Анализ на проектния проблем
Цели: Обосноваване на потребността от разработване на учебен проект
по тема от учебното съдържание, съвместно с учениците и конкретизиране
на целите.
Характеристики:
• Определяне на изходните условия (знания, умения, отношение, компетентности, мотивация – какво вече знаят, какво искат да научат,
как ще го научат);
• Анализ на потребностите и нуждите, свързани с проектния проблем;
• Поставяне на конкретна тема или въпрос, които ученикът или учениците ще разработят;
• Преценка на ограниченията и възможностите за осъществяване, съобразно времето, средствата, социалната среда и др.;
• Определяне на целите и очакваните резултати;
• Уточняване на членове на групата, която ще работи по конкретна темата.
През този етап могат да бъдат приложени различни методи за анализ на
информация като мозъчна атака, беседа, записване на идеи, групово изследване, дърво на проблемите, допитване с картончета, разделен постер, анализ
на материали от портфолио и др.
3. Планиране на учебния проект
Цел: Съвместно оформяне с учениците на план за решаване на даден
проблем по поставената тема. Определяне на логическата връзка между целите, очакваните резултати и дейностите за постигането им.
Характеристики:
• Конкретизиране на учебното съдържание, за което ще се подготви
учебният проект, уточняване на междупредметните връзки, включените учебни предмети;
• Определяне на логическата връзка между целите, очакваните резултати и дейностите за постигането им;
• Определяне вида на продуктите на проекта. Съставяне на списък с материали, които учениците ще включат в учебния проект.
Уточняване какви материали от съответния учебен раздел могат да
бъдат подбрани, кои могат да бъдат определени предварително, кои
да бъдат възложени в хода на работата, кои да бъдат определени от
самия ученик. Разнообразието на материалите и документите, които трябва да бъдат събрани или изработени, е съществен признак за
качеството на проекта. Посочване на формата, чрез която ще бъдат
представени материалите;
• Разработване на план-график. Планиране на основните дейности за подготовка на материалите и процеса за реализирането им.
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Планиране на отделните работни фази. Необходимо е да бъде отчетено дали процесът на обучение съдържа повтарящи се изисквания от
един тип, при изпълнението на които може да се проследи прогрес;
• Разпределение на работата и поставяне на задачи. Създаване на възможност за индивидуализация на процеса на обучение и насочването му към творческо-съзидателен процес;
• Определяне на времето, за което ще се подготви учебният проект и
необходимото време за обратна връзка, беседи и представяне на материалите;
• Планиране на методите за реализиране на дейностите;
• Оценка на разходите, ако са необходими такива;
• Определяне на критериите за оценка на отделните компоненти и
продукти на проекта, които да насочват учениците към самооценка
и организиране на работата;
• Разработване на инструктивни материали за подпомагане на работата по компонентите на проекта – начина на събиране и подреждане
на материалите, осъществяване на комуникацията, оформление и
представяне, чек-листове за самооценка, протоколи за документиране на дейноститите и груповата работа и др..
4. Изпълнение на планираните дейности
Цели: Усвояване от учениците на информация по темата от различни
равнища на познавателната дейност, съобразно образователните стандарти.
Създаване и поддържане на междуличностни отношения със съучениците и
с различни представители на общността, в която се реализира проектът. Осмисляне и съотнасяне на обществените ценности към личните ценности на
участващите в дейността.
През този етап учителят наблюдава реализирането на дейностите, консултира и подкрепя учениците.
Характеристики на етапа:
• Търсене на информационни материали;
• Реализиране на планирани дейности (наблюдения, експерименти,
проверяване на решението на проблема в действителността, репетиции и др.);
• Оформяне на материалите (чрез текстове, графики, схеми, модели,
картотека, презентации, анкети и др.);
• Техническо оформление на проекта (синкретично използване на
формите и средствата от различни жанрове на изкуствата, съобразено със способностите на участващите и спецификата на дейността);
• Използване на разнообразни методи и материали за действие и др.;
• Реализиране на обучаващи действия за формиране на знания и умения, свързани с темата на проекта и развитие на уменията на учениците да организират и реализират подбраните от тях материали и
планирани дейности;
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• Консултиране за ориентиране на учениците към дейностите, които
съответстват на техните интереси и стилове на учене. Осъществяване
на контрол върху напредъка на отделните етапи от дейността в съответствие с поставената цел;
• Развитие на самостоятелността на учениците, на уменията им да осмислят получения резултат от различни перспективи, критично да
оценяват възможностите и алтернативните решения, да определят
необходимостта от допълнителна информация и да представят резултата по подходящ начин;
• Процесът включва проверка на резултата и осмисляне на решението, на получената информация или на използваната стратегия, откриване на неочаквани препятствия и предприемане на адекватни
действия.
• Реализиране на екипни срещи на работната група за подготовка, провеждане и отчитане на дейностите.
5. Представяне на резултатите от учебния проект
Цели: Представяне на усвоените знания, умения и компетентности от
учениците чрез изработените материали по проекта и реализиране на планираните дейности. Развитие на познавателната им мотивация, на техните
интереси и потребности. Взаимодействие с връстниците и различни заинтересовани страни по темата на проекта. Развитие на ценностно отношение
към разработваната проблематика.
Характеристики на етапа:
Представяне на материалите от реализираните дейности чрез презентации, четене на текстове, устни изказвания, представяне на портфолио, постери, плакати, снимки и видеозаписи, модели, интервюта, анкети и др.
Материалите могат да бъдат представени в рамките на урочни или извънкласни дейности пред връстниците и възрастни чрез организиране на
дискусия, изложби, драматизации, състезания, тържества, хепънинг и др.
6. Оценяване на дейностите и продуктите от реализирането на
проекта
Цели: Реализиране на формиращо оценяване на знанията, уменията и
компетентностите на учениците по приетите критерии и показатели. Насочване на учениците към самооценка и саморефлексия. Развитие на познавателната мотивация, насочване към саморегулиране и самостоятелно учене и
взаимодействие с различни заинтересовани страни.
Характеристики на етапа: Оценяване на отделните етапи на работата
по проекта се извършва по отношение на знанията, уменията и компетентностите по темата на проекта, развитието на уменията за познавателна дейност
и самостоятелно учене, формираните социални умения и компетентности.
Оценяват се не само резултата, но и процесът на работа. За да могат учениците да оценят работата си в съответствие с целите на обучение, е необходимо да бъдат разработени ясни критерии и показатели за оценяване, които се
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представят и обсъждат с ученика. Като примерни индикатори за оценяване
могат да бъдат приети:
Знания, умения и компетентности по темата:
• Съответствие на съдържанието на представените материали с тематиката;
• Степен на пълнота на усвоеното знание (разпознаване, разбиране,
приложение – реализирани умения за аналитично мислене, съобразно стандартите в учебната програма по дисциплината). Развитие на
умението за идентифициране на проблеми, потребности и начини за
тяхното решаване;
• Степен на дълбочина на осмисляне на знанието (анализ, синтез, оценяване – реализирани умения за критично и прогностично мислене).
Развитие на уменията за проучване, изследване, систематизиране и
оценяване на информацията; вариативност на решенията;
• Точност и прецизност при решаване на практическите задачи и изготвяне на техническите модели и материали;
• Качество и творчески подход в изпълнението на материалите; оригиналност и естетичност на оформлението;
• Тематична завършеност, прегледност и логическа обоснованост на
решенията.
Умения за познавателна дейност и самостоятелно учене: умения за
планиране на работата; умения за прилагане на различни методи и техники за самостоятелно търсене на информация от различни източници; умения за прилагане на различни методи и техники за придобиване на знания
от различни сфери чрез включване в разнообразни по вид дейности; умения
за използване на различни методи и техники за представяне и обяснение на
резултатите от работата; умения за самооценка и саморегулиране на поведението; умение за точно изпълнение на задачи; умение за извършване на дадена работа системно и по-продължително време; умение за концентрирана
работа и изпълнение на задачите в срок и др.
Социални умения и компетентности: способност да се работи в екип;
организационни умения; умения за сътрудничество; принос със собствени
идеи при решаване на проблеми; готовност за поемане на инициативата; способността да се използват и прилагат получените съвети; умение за изпълнение на поети ангажименти; умения за комуникация; способност да се изказва
собствено мнение; умение за доказване и убеждаване на своята теза и др..
Наред с оценката на учителя мнение за резултата изказват и връстниците. При презентиране на материалите, чрез саморефлексия се разкрива и
пътят на неговото изработване: как ученикът е обмислил темата, организирал
работата си, доколко успешна е била стратегията му на учене. След завършване на проекта, учениците си припомнят какво са научили и го съхраняват
по-дълго, отколкото при традиционното преподаване, прилагат това, което
знаят и могат да правят в нови ситуации. Работата по учебен проект създава
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възможност за включване на учениците в разнобразни по вид дейности, в
които прилагат:
Познавателни действия – за усвояване на информация по темата от
различни равнища на познавателната дейност;
Планиращи действия – за анализ на проектния проблем и планиране
на неговото реализиране, за предприемане на необходимите дейност и осъществяване на самоконтрол;
Преобразователни действия – за преобразуване на обекта, към който
са насочени, с оглед на целите и задачите на предприетата дейност;
Комуникативни действия – за създаване и поддържане на междуличностни отношения със съучениците и с различни представители на общността, в която се реализира проектът;
Ценностно-ориентировъчни действия – за осмисляне и съотнасяне на
обществените ценности към личните ценности на участващите в дейността;
Художествено-творчески действия – за синкретично използване на
формите и средствата от различни жанрове на изкуствата, съобразено със
способностите на участващите и спецификата на дейността.
В съвременното общество успехът на работното място изисква повече
от основни знания и умения. Тези дейности допринасят както за усвояване на
информация и умения, заложени в учебното съдържание, така и за развитие
на ключови компетентности – усъвършенстване на писмената и устната реч,
развитие на уменията по чужди езици и информационни технологии, развитие на уменията за учене. Чрез работата в екип учениците се учат как да поемат отговорност и да изграждат доверие, да решават проблеми, да обменят
идеи и да бъдат креативни. Работата по учебни проекти позволява на учителите да работят в по-тясно сътрудничество с активни и ангажирани ученици,
да реализират успешни дейности и в много случаи да преоткрият радостта от
ученето заедно със своите ученици.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – СОЦИАЛНО ЯВЛЕНИЕ
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ENTREPRENEURSHIP – SOCIAL PHENOMENON
Plamen K. Ivanov
ABSTRACT: Conditions for pursuing entrepreneurship in transforming society is rapidly changing. Very important is the role of the initiative and creative energy of different
social groups. Transforming society entrepreneurs called every business person who is
engaged in business activities in a non-public sector of the economy.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-294/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Икономическата ситуация в страната ни извежда на преден план сложните проблеми на социално структурните процеси, чиято динамика е детерминирана преди всичко от качествените промени в отношенията на собственост, власт, разликата в доходите на различните слоеве и групи население.
Социалната диференциация обхваща широка гама базисни и надстроечни
отношения, като отразява променящите се принципи в социалнo разслоеното общество. В ход са задълбочени обществени преобразувания както в
основните регулативни механизми на социалната структура на обществото
така и в самото общество. Променя се структурата на обществените компоненти, появяват се нови слоеве и социално структурни формирования. Става
дума за съотношението между наемните работници, които са 92 % от заетите,
и работещите за собствена сметка и собствениците на фирми, които са останалите 8% от заетите в нашата страна. Необходимо е детайлно да се анализира тази група от заетото население, която работи самостоятелно или с един,
или с няколко партньори, която привлича наемни работници. Тази група се
нарича работодатели или предприемачи, това е социална група на емпирично
равнище, която притежава количествени параметри.
Условията, при които се осъществява предприемачеството, в трансформиращото се общество стремително се променят. Много важна е роля-
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та на инициативата и творческата енергия на различните социални групи. В
трансформиращото се общество предприемач се нарича всеки делови човек,
който се занимава със стопанска дейност в различен от държавния сектор от
икономиката на страната.
Изхождайки от тази позиция можем да разгледаме характеристиките
на новата социална група и да определим някои актуални проблеми, които са
свързани с интегрирането на предприемачите в социалната система.
На първо място предприемачите са относително нова социална група
от населението и съществуват проблеми при тяхното взаимодействие с вече
съществуващите и установилите се групи.
На второ място съществуват проблеми за реализирането на нововъведенията и внедряването на различните изобретения и иновации.
На трето място съзнанието на предприемачите като самостоятелна
социална група окончателно не се е оформило, което предизвиква някои затруднения при самоопределението и самосъзнанието на тази класа.
Проблемите, свързани с предприемачеството, можем да отнесем към
проблемите за интегрирането на предприемачите към социалната ни система,
какво е необходимо да предприеме обществото и самите предприемачи, за да
се внедрят безболезнено в социалната ни система.
В нашата страна съществува макар и ограничен опит за развитие на
предприемачеството. Съществуват и първите обнадеждаващи резултати. Но
също така остават и доста неясни неща. Научният анализ на предприемачеството, формите и начините за неговото съществуване в българската действителност ще спомогнат в значителна степен за рационалното разбиране на
този феномен, а също така и за организирането на съответните социални
действия и връзки между хората.
Историческото изучаване на предприемачеството започва в началото
на ХVІІ век, когато в полезрението на учените попадат специфичните функции, които изпълняват предприемачите в икономиката на страните си. Терминът „предприемач“ се появява в научната литература в книгата на банкера
Ричард Кантильон (1680 – 1734г.), под названието „Общи наблюдения върху
природата на търговията“. Предприемач Кантильон нарича лице, което купува на определена цена стока, за да я продаде на цена, която предварително не
знае, затова той поема риск, като се надява да осъществи и печалба за себе си.
По този начин предприемачът се определя с изпълняваната от него икономическа функция.
В научната литература съществуват множество определения на понятието предприемач, които отразяват спецификата на различните подходи при
изучаването на това явление. Тези определения отразяват различни аспекти –
икономически, организационни, социални и психологически.
От психологическа гледна точка – това е лице, което е готово да рискува
и е насочено към :
– Получаване на печалба;
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– Творчество;
– Независимост и др.
От юридическа гледна точка – собственик на фирма.
От управленска гледна точка – човек, организиращ ефективно процеса
за свързване на различните фактори от производството в хода на създаването на определена производствена единица.
Предприемчивостта е движещият механизъм. Предприемач или бизнесмен наричат човек организиращ някакво печелившо дело и влагащ в него
необходимите средства – собствени или от заеми. За предприемачите е характерен особеният начин на действие, отличаващ се:
– Със свобода на избора на целите и методите, самостоятелност при
вземането на решения.
– С отговорност за взетото решение, както и за риска, дори и за възможния неуспех.
– С постоянна насоченост към постигане на пазарен успех и получаване на печалба.
Начинаещите предприемачи са обикновено млади хора. Те обикновено
са недоволни от предишната си професия. Предприемачите не винаги имат
високо образование. Според статистически данни според показателя образование съществуват две групи предприемачи: при едните нивото на образование е по високо от средното за населението, а при други – по-ниско.
Предприемачът е човек бизнесмен, който върви пред капиталиста и открива нови пътища за влагане на капитала. Поради това за предприемачите
често се говори като за хора създаващи нови неща, които задоволяват нечия
незабелязана до този момент потребност, която носи печалба на предприемача. В края на ХІХ век американският философ Уилям Джеймс (1842 – 1910 г.)
определя две важни неща за предприемачите – честолюбие и стремеж към
съперничество, които той определя като носители на 90% от успеха в деловото предприемачество.
В средата на ХХ век американските психолози Дж. Маклиланд и Дж.
Аткинсън свързват успешната предприемаческа дейност с потребността от
постижения. Потребността от постижения означава състояние, свързано с
някои еталони. Аткинсън посочва три условия, при които се появява мотивът
за постижения:
– Човек усеща готовност да приеме отговорност за изхода от определено действие;
– Точно чувство за това, че извършвайки едно или друго действие, ще
получи печалба или ще загуби;
– Очакването на успеха не е задължително да бъде точно определено
или гарантирано, но е необходимо да бъде свързано с определен риск
и съответната неопределеност.
Най-големите успехи в икономиката се постигат тогава и там, където
съществува у хората силна мотивация за постижения. Мотивацията за пости-
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жения – това е потребност да се прави нещо по-добре сега, отколкото е било
направено вчера.
Предприемачите като самостоятелна социална група се определят по
следните критерии в социалната стратификация:
– Политически потенциал на групата – обемът от властови и политически функции;
– Икономически потенциал – мащабът на собственост;
– Социокултурен потенциал – образователно ниво, квалификация и
др.; предприемачите са собственици на определен капитал, лично
ръководещи предприятие или определен бизнес.
Обикновено се говори за три етапа в развитието на теорията за предприемачеството.
„Първи етап или първа вълна“ – която възниква още през ХVІІІ век и
е свързана с концентрацията на вниманието към носения от предприемачите
риск. „Втората вълна“ в научното изучаване на предприемачеството е от началото на ХХ век и е свързана с определянето на иновативността като негова основна отличителна черта. „Третата вълна“ се отличава с насочването на
вниманието върху особеностите на личностните качества на предприемачите – върху тяхната способност да реагират на измененията в икономическата
и обществената ситуация, самостоятелност на избора им и вземането на решения, наличие на управленчески способности и върху ролята на предприемача като регулиращо начало в икономическата система.
– Съвременния етап на развитие на предприемачеството можем да наречем „четвърта вълна“.
– При изучаването на предприемачеството в социологическата и икономическата литература можем да определим четири основни парадигмални нива:
– Индивидуално – съсредоточаване върху личността на предприемача
и върху нейните особености.
– Организационно – акцентира се върху вътрешно корпоративните
отношения и правила.
– Пазарно – предприемачество от конкурентен или монополен тип.
– Контекстно – детерминирано от условията на обкръжаващата го среда.
Индивидуално ниво – става дума основно за изследване на различните влияния и особености при конвентирането на човешкия капитал на предприемача в такива форми, които са необходими, за да може предприемачът да
вижда ресурсите, които са му необходими за неговата дейност – финансови, репутация, социални и др. Можем да определим – икономически, социални, организационни и психологически личностни характеристики на предприемача.
Теорията за предприемачеството не се свежда единствено до определянето на социалнопсихологическите или икономическите характеристики на
предприемача като субект, но предполага също така и по-широк анализ на
предприемаческите умения като тип обществена дейност.
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Много хора смятат, че печалбата и парите са основните цели пред предприемача. Но социологическите проучвания опровергават тези твърдения.
Според изследванията само за 34% от предприемачите парите и печалбата са
основни. Но значително по-голям процент 55% от изследваните предприемачи посочват като приоритет за тях постигането на определен социален статус
и престиж в обществото. Съвременният предприемач повече е заинтересован от развитието на бизнеса, отколкото получаването на съмнителни печалби. Предприемачите отдават предпочитание на професионалните ценности,
които формират и деловата им мотивация. Те доминират както като трудова мотивация, така и като мотивация за жизнена дейност като цяло. Като
предпочитания предприемачите посочват на първо място не печалбата или
богатството, а възможността да имат собствена работа, да бъдат стопани на
съдбата си, желанието да намерят ново приложение на своите знания, способности и умения, успехите във всичките им начинания и самостоятелността в живота и труда. За разлика от мениджърите предприемачите виждат в
риска и уменията да го разрешават висока ценност. Все повече на преден план
излиза собствената самооценка и индивидуалния „Аз“. Признавайки собствената си способност умело да излиза от рискови ситуации, предприемачът
не рядко поставя на по-високо стъпало правото си на поражение, отколкото чуждото право за успех. Властовите амбиции като мотив за работата на
предприемачите се оказват непопулярни, като такива ги посочват едва 18%
процента от анкетираните. Особено място сред предприемачите заемат ценностите, свързани със семейството, личната безопасност и екологията. От 80
до 90 % заявяват, че за тях е особено важно да се чувстват в безопасност, да не
усещат заплахи, насилие и да живеят в екологично чиста среда, да имат здраво семейство и да дадат на децата си добро възпитание.
Социалната група на предприемачите съдържа действени, притежаващи вътрешно смислово единство и свързани с реализацията на ненасилствен
контрол над дефицита на ресурсите за целите на производството и услугите.
Предприемачите представляват не само особен вид икономическа дейност,
но и определен начин на мислене, стил и начин на поведение. Предприемачеството е важен фактор за социализацията на човека.
Предприемачеството насочва общественото развитие към социален
прогрес и съответно спомага за коригирането на насочеността на процеса на социализация. Или предприемачеството спомага за съгласуването на
интересите на хората и обществото за постигане на тяхната съизмеримост.
Предприемачите участват непосредствено в процеса на възпроизводство на
социалния живот.
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ЕФЕКТИВНОСТ НА КОМПЛЕКСИ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ
НА ДВИГАТЕЛНОТО КАЧЕСТВО ГЪВКАВОСТ ПРИ
УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В УРОКА ПО ГИМНАСТИКА
Росен К. Алексиев
EFFECTIVENESS OF COMPLEX EDUCATE ENGINE
QUALITY FLEXIBILITY STUDENTS OF PRIMARY
SCHOOL AGE LESSON IN GYMNASTICS
Rosen K. Aleksiev
ABSTRACT: Quality flexibility ensure that the number of motor actions. Poor performance in the initial rate leads to a weak level of this quality in secondary education.
There is a need for constant search for opportunities to improve the quality of students
flexibility.
KEYWORDS: flexibility, effectiveness, pupils, gymnastics lesson
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В спортната практика въпросът за нивото на развитие на двигателните
качества е от особено значение, тъй като това в много голяма степен определя
спортния резултат. Едни двигателни качества (ловкост, бързина) са свързани повече с централните регулаторни механизми, други с морфологичната
структура на двигателния апарат (гъвкавост и отчасти мускулната сила), трети са функция на дейността на вегетативната нервна система [2, 3].
Разглеждайки изменението на основните двигателни качества във
връзка с изменението на биологичния строеж, говорим за развитие на двигателните качества. Възпитаване на тези качества има тогава, когато действаме целенасочено с различни методи и средства в рамките на педагогическия
процес [3].
Качеството гъвкавост се определя като една от предпоставките, които осигуряват качественото изпълнение на двигателните действия. Подвиж-

286

Росен К. Алексиев

ността в ставите и еластичността на мускулите, сухожилията и връзките позволяваt изпълнението на движенията да бъдат с голяма амплитуда. Тя съдейства за по-рационално проявление на бързината, силата и ловкостта и за
по-бързото усвояване на спортната техника [1, 4].
Високата степен на развитие на двигателното качество гъвкавост позволява ефективно и икономично да се изпълняват технически сложни движения в спортната гимнастика. При това развитието на гъвкавостта трябва да
превишава тази, която се изисква за изпълнението на естествено-приложните упражнения. Гъвкавостта при движенията е необходима, защото увеличава техния размах, увеличава пътя на приложената сила и създава благоприятни условия за развитие на възможно по-голяма скорост на движенията [2].
Казаното дотук очертава необходимостта от непрекъснато търсене на
възможността за подобряване на качеството гъвкавост на учениците от начална училищна възраст. Много често незадоволителната работа в началния
курс води до слабо ниво на това качество в средния курс на обучение.
Според Крум Рачев (1984), подвижността в ставите особено силно се
повлиява от гимнастическите упражнения. Системните занимания активно
въздействат на гъвкавостта не само в рамките на нейното естествено възрастово развитие, но и във възрастовите периоди, в които не съществуват
биологични предпоставки за това. При системно трениращите гимнастика
гъвкавостта бележи интензивни темпове на повишаване, докато при незанимаващите се след 15-та година повишаването е незначително [5].
Целта на изследването е да се установи ефективността на комплексите
за възпитаване на качеството гъвкавост в урока по гимнастика.
Задачи:
1. Да се разработят комплекси за развиване двигателното качество гъвкавост.
2. Да се установи ефективността на приложените комплекси за развиване на двигателното качество гъвкавост в урока по гимнастика.
3. Да се установят взаимовръзките между показателите, характеризиращи двигателното качество гъвкавост.
Предмет на изследването е динамиката на двигателното качество гъвкавост, резултат от приложените специализирани комплекси.
Обект на изследването са компонентите, характеризиращи гъвкавостта на учениците от начална училищна възраст.
Методика на изследване
В хода на изследването използвахме общи методи (метод на теоретичен анализ и синтез, математико-статистически методи), специфични методи
(спортно-педагогически тестове – подвижност в раменните стави, дълбочина
на наклона, надлъжен шпагат, напречен шпагат, навеждане – извиване, докосване, страничен наклон). Изследвахме две групи от ІІ-ри клас на начално
училище от град Шумен – К и Е група. На Е група бяха включени разработени
от нас комплекси с физически упражнения за различните месеци на учебната

ална училищна възраст.
Методика на изследване
В хода на изследването използвахме общи методи (метод на теоретичен анализ и синтез,
ематико-статистически методи), специфични методи (спортно-педагогически тестове –
вижност в раменните стави, дълбочина на наклона, надлъжен шпагат, напречен шпагат,
комплекси занаклон).
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Анализ на резултатите
В съответствие с поставените задачи чрез метода на сигналните отклонения, използвайки средната стойност (х⇑) и съответното стандартно
отклонение (S х⇑), за Е група съставихме таблици за контрол и оценка на подвижността на раменните стави. Сравнявайки резултатите към стойностите
в таблицата за оценка, се вижда, че 60 % от момичетата получават „средна
оценка“, 10 % „много висока“, под „средната“ са 10 % и „ниска“ – също 10
%. При момчетата няма случаи, които получават „много висока“ и „висока“
оценка. Над „средната“ оценка получават 50 % от учениците, 20 % – „средна“
и 30 % – „ниска“.
В случая е необходимо да се отговори на въпроса дали въведените комплекси са по-силно въздействащи върху подвижността на раменните стави,
отколкото общата работа на актуализираната учебна програма. Изчислената
стойност на t – критерия на Стюдънт – 0,2, дава основание да отхвърлим тази
хипотеза. Възможното обяснение е, че при ЕГ чрез въвеждане на комплексите
е увеличено времетраенето (обема) за работа в тази посока. В съответствие с
поставените задачи съставихме таблица за контрол и оценка на подвижността в раменните стави (табл. 1).
Оценка
много ниска
ниска
под средна
средна
над средна
висока
много висока

Резултат
2,27
13,59
14,99
38,29
14,99
13,59
2,27

Таблица 1

Тестът „дълбочина на наклона“ носи информация за подвижността на
гръбначния стълб и отчасти връзките му с по-ниско стоящите структури.
При момичетата от КГ средната стойност по този показател в началото на
експеримента е 16,6 см. За ЕГ данните са същите. При КГ се наблюдава вълнообразно изменение на този показател. Възможностите на момичетата от ЕГ
равномерно, нарастват като в края на експеримента средната стойност е 21,4
см. Установяваме прираст 4,8 см.
Момчетата от КГ се отличават с по-ниски показатели за гъвкавост, отколкото момичетата от КГ и момчетата от ЕГ. За времето на експеримента средната
стойност от 12,8 см не се променя. При ЕГ гъвкавостта на момчетата чувствително се подобрява. Средната стойност от 14,3 см нараства на 19,6 см. Повишението в рамките на 5,3 см е малко по-високо, отколкото при момичетата.
При изследване подвижността на гръбначния стълб при двете полови
групи се вижда, че болшинството получават „ниска“ и „много ниска“ оценка
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относно този показател. 20 % от момчетата и 10 % от момичетата получават
„средна“ оценка.
Данните от надлъжния и напречния шпагат носят информация за една
и съща предметна област. Става въпрос за възможността за извършване на
движение с голяма ампlитуда на долните крайници, когато се wключват тазобедрените стави и множеството връзки, които свързват отделните мускули.
При момичетата от КГ не констатираме изменение за времето на експеримента. Средната стойност от 25,6 см се запазва почти същата. При момичетата от
ЕГ в интерпретираните дотук тестове наблюдаваме положително изменение.
При надлъжния шпагат приръстът е изразен от 5,3 см, а при напречния шпагат от 6,4 см.
Изчислените стойности на t – критерия на Стюдънт и доверителната
вероятност за разликите относно средната стойност също се потвърждават
от високата доверителна вероятност P(t) = 99,9 %. Цитираните стойности на
доверителната вероятност потвърждават хипотезата, че въведените комплекси от гимнастически упражнения са повлияли за значителното изменение
на средната стойност на ЕГ. Ако отнесем получените резултати в края на експеримента на КГ към таблицата за оценка, 100 % попадат в „много ниска“
оценка, докато при момичетата от ЕГ 10 % са в оценка „под средна“, 60 % в зоната на „средна“ оценка, 10 % в „над средната“ и 20 % получават „много висока“ оценка. Следователно, ако трябва да се прогнозира насоката на работа за
следващата учебна година – ІІІ-ти клас, то означава, че 10 % от зоната на „под
средна“ оценка могат да се придвижат към „средна“ оценка, известна част от
учениците с постижения в зоната на „средна“ оценка да попаднат в зоната
на горните диапазони. Това може да се осъществи чрез прилагане на диференцирания подход на работата, което е едно от задълженията на педагозите,
но в случая става въпрос за научнообосновано прецизиране на средствата и
методите за постигане на целта.
Динамичната гъвкавост е измерена с помощта на тест „навеждане, извиване, докосване“. Момичетата от КГ в началото на експеримента изпълняват
средно 13 цикъла за 20 секунди. При второ и трето измерване се наблюдава
незначително намаление на средната стойност – 12,7 – 12,8 пъти. Динамичната гъвкавост на момичетата от ЕГ се подобрява пропорционално. Изходната
стойност е х⇑ = 14,6 цикъла, при второто измерване х⇑ = 15,8, а за третото х⇑
= 17,1. Констатираното увеличение от 3,9 пъти се подкрепя от P(t) = 99,9 %.
При ЕГ момичета през месец май се наблюдава много голяма корелационна зависимост – r = 0,94 между надлъжния и напречния шпагат. Това
се дължи на групата момичета, които постигат възможност за изпълнение
на пълни шпагати – 0 см от симфизата до пода. При момчетата от ЕГ голяма корелационна зависимост наблюдаваме между дълбочината на наклона и
напречния шпагат r = -0,79. При останалите показатели взаимовръзките са
умерени и слаби. В края на експеримента корелационният коефициент при
момчетата от ЕГ се приближава до степенна значимост с останалите. Увели-
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чава се зависимостта до голяма – r = -0,85 между дълбочината на наклона и
напречния шпагат. Традиционното обяснение е и голямата зависимост между
възможност за изпълнение на напречен шпагат и навеждане, извиване и докосване. Тук се касае за проявление на динамична гъвкавост общо в тазобедрената и поясната област.
Изводи и препоръки
1. При момчетата въведените комплекси най-силно влияят за подвижността на гръбначния стълб, динамичната гъвкавост, общо за цялото тяло и
подвижността на трупа в лицевата равнина.
2. Динамиката на изменение на гъвкавостта при отделните сегменти на
тялото в рамките на експеримента ни дава основание да препоръчаме приложението на комплексите плътно в рамките на учебна година в посочената
дозировка и вариативност на отделните седмици.
3. Въз основа на таблицата за оценка могат да се прогнозират възможностите на учениците в изследваната област, което методически ще ръководи учителя при планирането на обема и натоварванията в конкретните
комплекси.
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ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО
Ростислава Г. Тодорова
ICONOGRAPHY AND CARTOGRAPHY: GRAPHIC
EPITOMES OF THE UNIVERSE IN THE MIDDLE AGES
Rostislava G. Todorova
ABSTRACT: Present paper aims to describe in broad outlines one of the unusual usages of the visual symbol of the mandorla – the cartographic one. We will examine the
appearance of the mandorla maps in the Medieval European cartographic tradition.
There will be discussed the main modes of the mandorla maps and the possible relation
between the cartographic images and the iconographic mandorla. In this context, we
will examine the most intriguing kind of mandorla from that epoch – the Hesychastic
mandorla, which was largely used in Byzantine art from the Paleologian period.
KEYWORDS: Orthodox iconography, cartography, Hesychasm, the Middle Ages, mandorla, mappamundi
Изследването е финансирано по проект № РД-08-291/12.03.2015 г.
от параграф „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

I. Иконография и картография
Сравнението на православните икони с географски карти звучи меко
казано странно. Едва ли има изображения, които да изглеждат толкова диаметрално противоположни на пръв поглед – както от гледна точка на своята
функционалност, така и от позицията на своя произход и семантика.
Едно от най-популярните определения за православната икона гласи,
че тя е „богословие в образи“ [1], равно по ранг с богословието в слова[2].
Тя трудно може бъде дефинирана еднозначно като художествено изображение или религиозно-култов образ, защото не е само художествен продукт
или само молитвен обект. Иконографията е цялостен израз на религиозната доктрина на св. Православие, тя е символна изява на истините на вярата
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[3]. Но освен това тя е и визуално изображение на заобикалящата ни битийност, в нейната цялостна материално-духовна дихотомия. От друга страна,
географската карта е продукт на човешкото рационално познание, съдържащ
визуално изображение на земната повърхност, изработено според правилата
на редица науки. Картографията включва в себе си наука, естетика и техника, чрез които създава символно изображение на околната действителност,
подчертавайки взаимовръзките между нейните елементи – пространствени,
обектни или тематични [4].
Поставени в един по-широк контекст, обаче, и двата вида изображения
имат сходни функция, подбуди и значение. Според св. Йоан Дамаскин хората
създават образи на различни събития и личности, подтикнати от собствената си ограниченост във времето и мястото си в природата, поради което
се налага да общуват помежду си посредством образи. Образът е измислен,
говори той, за да води човека към знание и за да може да се разкриват пред
него различни явления, иначе оставащи скрити [5]. Малко по-късно, св.
Теодор Студит сравнява иконите с „прозорци към небесата“ и ги определя
като средство за възвисяване към трансцендентното [6]. По подобен начин и
ренесансовите географи описват своите карти като „прозорци към театъра на
света“, помагащи на човека да види невидимото за очите. Те са сравнявани с
телескопи, позволяващи на наблюдателя да погледне света отгоре, в неговата
цялостност, недостижима за човешките очи [7].
Православната иконография сама по себе си е изобразена есхатология –
поглед към бъдещия, съвършен свят, в съответствие с есхатологичните слова
на св. ап. Павел /“Ι Кор. 13:12“/ – и като такава е израз на православната космология, на Божието домостроителство, на православното разбиране за света
в неговата цялостност. Тя е съсредоточена върху идеята за изобразяването
на космоса, на Божествения акт на Сътворението, представлявайки в този
контекст визуална космология, а оттам и космография на всичко съществуващо. Иконата представя образа на архетипния свят в неговия интегритет, недостижим за ограничените човешки способности, и е отнологично неделима
от този архетип [8]. Ето защо, макар и да не е тъждествена с картографията,
иконографията винаги е съдържала в себе си идеята за изобразяване на света – чрез картографски изображения, топографски елементи или символни
образи.
II. Мандорлата като визуален символ
Един от най-интригуващите визуални символи, намерили широка употреба от езическото до християнското изкуство е мандорлата – овална, овално-заострена или кръгла форма, характерна с многопластовото си значение
и забележителната си устойчивост през вековете. Съществуват различни теории за нейния произход, но най-убедителната от тях намира корените ѝ в
древната питагорейска идея за vesica piscis. В езическата визуална традиция
мандорлата обозначава божествената женственост и плодовитост, а също
така и единството на битието.
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Този езотеричен символ бързо става много популярен в предхристиянските времена и лесно транзитира в различните култури. Неговата овална форма лесно го свързва със сакралното значение на такива символи като
яйцето, бадема и рибата, превръщайки го във визуален израз на космоса, на
раждането на живота, на богинята майка, на женския архетип на битието, на
чистотата, на божествената любов. Интереснен е фактът, че обвързаността на
vesica piscis с космогонични идеи присъства във всички древни култури без
изключение. Тази основа повлиява и върху християнското значение на символа няколко века по-късно [9].
III. Иконографската мандорла
Заради богатото си символично значение, както и заради функцията си
като зона за взаимодействие на противоположни сили, древната vesica piscis
бързо намира своето място в християнската образна традиция. Тя поставя
основата за оформянето на християнската мандорла – символ, чрез който
още през първите векове започва да се изобразява неописуемият феномен на
Славата Божия (Фиг. 1).

Фиг. 1. „Преображение Господне“, манастир „Св. Екатерина“,
Синай, 550 – 565 г. сл. Р. Хр.

В определени иконографски сюжети мандорлата се описва около фигурата на Господ Иисус Христос, св. Троица, св. Богородица или в редки случаи – на някои светии. Изявата на Славата Божия е свързана с онези моменти,
описани в Св. Писание, в които Бог решава да открие Себе Си пред очите на
хората. Значението на християнската мандорла е многопластово и съответства на разноликите изяви на Божията същност, но най-често тя се дефинира
като метафизично поле, точка на пресичане на материалното и сакралното
пространство, в което се случват свещените събития. Мандорлата също така
е визуален знак на нетварната светлина като проявление на Божествените
енергии, чрез които Бог изявява Себе Си пред хората, оставайки непознаваем
по Своята същност и едновременно с това маркира locus sanctus на Божието
присъствие [10].
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В православната иконография мандорлата функционира като визуализация на божественото. Тя може да бъде наречена Imago Dei, изразяващ невидимата за очите и непостижимата за съзнанието същност на Бога. В редица
иконографски сюжети обаче образът Божий е богословски и художествено
свързан с космологичните представи на християнството за теоцентричността на космоса. Така мандорлата като Imago Dei често изпълнява ролята и на
символен Imago Mundi. Мандорлата често се интерпретира като символ на
космоса, следвайки тълкуванията на св. Максим Изповедник върху космологичните измерения на Преображение Господне[11], а концентричните кръгове
във вътрешността ѝ се разглеждат като изображение на всички сфери на тварната Вселена[12]. Това разбиране е свързано както с неоплатоническата философия[13], така и с представата за небесната йерархия на Псевдо-Дионисий
Ареопагит[14]. Въпреки че невинаги мандорлата се счита за изображение на
цялата Вселена[15], тя винаги притежава пространствени характеристики и в
някои случаи носи видими знаци, демонстриращи нейния космичен характер.
IV. Картографската мандорла
Употребата на мандорлата като визуален символ на Вселената навлиза в
християнската иконография още от средата на IV в.сл.Р.Хр.[16]. Но около десет века по-късно, в кр.на XIII и нач. на XIV в.сл.Р.Хр., иконографският символ
на мандорлата претърпява сериозна промяна, дължаща се на господстващото
богословско течение по това време – исихазма. Нейната овална или кръгла
форма започва да съдържа два наложени един върху друг четириъгълника.
Наред с останалите теории за произхода на тази нова форма, съществува и такава, която я свързва с картографията. Така сакралният картографски
характер на исихастката мандорла се обяснява чрез религиозната символика
на геометричните фигури и чрез нейната визуална прилика със средновековните карти и компасните розети. Особено близко сходство може да се намери с компасната розета от Каталанския атлас на света, създаден през същата
епоха (1375 г.). В този контекст исихастката мандорла може да бъде тълкувана
като свещено картографско изображение на света, показващо четирите главни и четирите допълнителни географски посоки, изхождащи от фигурата на
Христос като axis mundi[17].
Освен това, в средата на XIV в. класическата овална или овално-заострена форма на мандорлата сама по себе си става особено популярна в
картографската традиция. Най-популярни и широко копирани са мандорла
картите от трактата „Polychronicon“ на бенедиктинския монах Ранулф Хидген,
написан в средата на столетието. В това произведение картите са с различна
форма, като някои от тях са кръгли, но преобладаваща част са с формата на
заоблена или заострена мандорла(Фиг. 2) и (Фиг. 3). Някои от изследователите на историята на картографията смятат, че мандорла картите на Хидген
следват характеристиките на незапазен прототип на кръгла карта от поне век
по-рано. Но най-вероятно мандорла картите спазват по-древна традиция в
изработването на изображения на света под формата на Ноевия ковчег, кой-
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то също често присъства като символичен образ в самите карти (Фиг. 2 по
средата).[18]

Фиг. 2. Карта на света, Ранулф Хидген,
1342 г., 46х34 см., Royal MS. 14 C.IX. ff.
1v-2, British Library

Фиг. 3. Mappamundi, Ранулф Хидген,
XIV в.сл.р.Хр., 14.C.XII, British Library

V. Заключение
Бидейки по-скоро изложение на съвременната си космология, отколкото точно изображение на земната повърхност, средновековната mappamundi
действително се доближава в своята семантика повече до религиозната космография, отколкото до практическите пътни карти. Маниерът на изобразяване
на отделните обекти в нея и логическите взаимовръзки помежду им са аналогични на начина, по който иконографските изображения пресъздават свещените събития – в серия от сцени, които макар и протичащи последователно
във времето, са предадени едновременно.
Нещо повече, в голяма част от средновековните карти присъстват и директни изображения, които недвусмислено доказват тяхното пряко участие
в съвременния им религиозен живот. Така например, в картата на Ебсторф,
в горната част е изобразен ликът на Господ Иисус Христос, в средната част
вляво и вдясно са изобразени ръцете Му, а в долната част – нозете Му. По
този начин картографското изображение се превръща в изразител на идеите
за преходността на земния живот, вечността на Божията Премъдрост, отъждествява битието с Тялото Христово, с личността на Бог[19].
Подобна визуална метафора се среща не само в мандорла картите, но и
в Т-О картите[20], като тук е интересно да се отбележи, че композиционната
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схема на Т-О и Beatus картите директно влияят от своя страна върху композицията на определени иконографски сюжети като например „Вехтий деньми“, основана върху виденията на библейските пророци. Една критска икона
от втората половина на XVII в., запазена в колекцията на Snite Museum of Art,
Notre Dame, Indiana, изобразява Божествената Литургия, в центъра на която
е изобразена Св. Троица. Престолът на Бог Отец и Бог Син, заедно с небесните сили в краката им копират Т-образното изобразяване на Средиземно море,
Нил и Танаис, а мандорло-подобното изображение на небесата наоколо силно напомнят на изображението на Океана, описващ Европа, Азия и Африка
в Beatus картите.[16]
Независимо колко близо или далеч стоят православните икони от нашата собствена представа за карта на света, техният универсален космографски характер не може да бъде отречен. Символичното изобразяване на теоцентричния космос винаги е свързано с визуалния символ на мандорлата. Така
този семантично сложен иконографски знак разкрива своето многопластово
значение. Мандорлата е Imago Dei и на orbis terrarum едновременно – метафизичен знак на „славата Божия“, пронизала цялото Творение – превръщайки
по този начин средновековната иконография и картография в еднакво важни
графични епитоми на Вселената.
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ТЕХНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ГРАФИЧНИЯ ОТПЕЧАТЪК
Румен Кр. Богданов
TECHNOLOGICAL FEATURES
FOR IMPLEMENTATION OF THE GRAPHIC PRINT
Rumen Kr. Bogdanov
ABSTRACT: Stages of printing a graphic image
KEY WORDS: image, types of paper, print, graphic print
Изследването е финансирано по проект № РД-08-293/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

В обучението по „Графика“ на студентите от специалност „Педагогика
на обучението по изобразително изкуство“ в Шуменския университет са застъпени предимно класическите графични техники. Това са високият печат,
дълбокият печат (суха игла, офорт, акватинта) и повърхненият печат – литография. Процесът на реализирането на една графична задача започва с изясняването ѝ като проблематика, подготовка на проект и прехвърлянето му в
печатната форма за техниката, в която ще бъде изпълнен. Ако е висок печат,
това е линолеум, дървена или друга плоскост; за дълбок печат – цинкова или
медна плоча или върху литографския камък, ако е за повърхнен печат.
Има различни начини за прехвърляне: чрез подготвителна рисунка върху пауст (абрис); по фото път; или се рисува директно върху печатната форма.
При някои техники (литография, офорт, акватинта) изображението се
нуждае от съответна химична обработка, за да стане то годно за печат. Добре
е да се знаят етапите на обработката, за да бъде проведена правилно. От това
зависи крайният резултат на изображението.
Едно от важните условия за добър отпечатък е правилния избор на
подходящата графична хартия. На специализирания пазар за материали за
художници се предлагат много и различни видове хартия и е добре да се познават характеристиките им, за да се избере най-подходящата.
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За литографията тя трябва да бъде с фина фактура, за да се изявят и
най-леките нюанси на рисунката. За дълбок печат се използва по-тежка хартия. Теглото ѝ се изразява в грамове на квадратен метър. В повечето случаи
хартията се навлажнява преди печат. Така тя омеква и приема мастилото полесно. Но не трябва да бъде мокра, тъй като водата действа мастилоотблъскващо. Нужен е опит, за да се прецени времето за навлажняване, тъй като различните видове хартия са с различни качества.
Хартията е изобретена в Китай около 105 г. от новата ера от Цай Лун.
По-късно в средата на VIII век арабите се добират до тайната за производството ѝ и я разпространяват в Северна Африка. Чрез маврите хартията стига до Испания и от там – в цяла Европа, където в различни държави започва
производството ѝ. Едно от местата е италианското село Фабриано, което през
XIII век се превръща в главен център на хартиеното производство в Европа.
Фирмата, носеща името „Фабриано“, съществува и днес. Наред с масовото производство, тя предлага и висококачествени професионални хартии
за художници. От каталога ѝ подходящи за печат са следните видове:
➢ Tiepolo – ръчна хартия с 100 % съдържание на памук, подходяща за
дълбок печат, литография, ситопечат, дигитален и висок печат. Носи
името на художника Джовани Батиста Тиеполо.
➢ Umbria – ръчна хартия, 100 % памук с воден знак за дълбок печат,
литография, ситопечат.
➢ Rosaspina – Тя е със съдържание 60 % памук и е специализирана за
висок и дълбок печат, литография, монотипия и дигитални изображения.
Подходящи марки също са френската BFK Riwes, немската Hahnemühle и др.
От значение е и подборът на мастилата, с които се печата. Мастилата за
литография биват прозрачни, полупрозрачни и покривни. Те имат степен на
чувствителност, обозначена на кутията, която не трябва да бъде по-малка от
4 и трябва да бъдат гъсти. Нанасянето им става, посредством кожен (кардиран) или гумен валяк върху повърхността на камъка, който предварително се
намокря с вода и гъба. Водата отблъсква мастилото от чистите зони и така то
попада върху подготвеното изображение.
За високия печат мастилото също се нанася с помощта на валяк по повърхността на печатната форма, като по този начин изображението остава
бяло, а фонът – тъмен. При дълбокия печат гравираното изображение се запълва (втрива) с пръст с офортно мастило или с гъста маслена боя, като излишното от повърхността на цинковата плоча се изчиства с длан. Така при
печат рисунката остава черна, а фонът – бял. Мастилото не бива да е гъсто,
защото лепне и се чисти трудно. Изчистват се и ръбовете на плочката, тъй
като там се събира мастило, което замърсява отпечатъка. За да поеме добре
мастилото, хартията задължително се навлажнява.
Характерно за повърхнения печат е това, че и белите, и намастилените
зони на изображение са на една плоскост. Ако се прави многоцветен печат,
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важно условие при него е предходният цвят да е добре изсъхнал, иначе ще се
развали качеството на отпечатъка. Започва се от светлия към тъмния цвят.
Ако се започва с тъмния, следващият трябва да е по-прозрачен, иначе ще закрие първия.
Важен е и натискът на пресата. За различните техники той е различен.
За високия печат той е по-слаб, докато при дълбокия е обратно, тъй като изображението се намира в дълбочината на цинковата плоча и офортната преса
се нуждае от силен натиск, за да може нанесеното мастило да бъде прехвърлено на хартията. Натискът на литографската преса също трябва да е силен, тъй
като и от това зависи яснотата на изображението. Настройването на графичната преса е въпрос на усет.
Усвояването на графичните техники изисква много търпение, познание
и опит, за да може усилията на художника график да бъдат възнаградени с
добър резултат.
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IMPROVEMENT OF EDUCATORS
Rumyana B. Milkova
ABSTRACT: The theme of pedagogical skill is updated and is in place the provisions for
professional improvement of teachers.
Pedagogical mastery is a dynamic system of relatively stable actions that provide excellence in the work of the teacher. It is a productive level of the pedagogical work in which
are realized with great effect the purpose and objectives of the educational-learning
process.
KEYWORDS: pedagogical mastery; pedagogical creativity; professional identity;
self-regulation of personality; innovation
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

ВЪВЕДЕНИЕ
Темата за педагогическото майсторство е актуална и намира място в
постановките за професионалното усъвършенстване на педагозите.
Педагогическото майсторство е динамична система от относително
стабилни действия, които осигуряват високи постижения в дейността на педагога. То е продуктивно равнище на педагогическия труд, при което се реализират с голям ефект целта и задачите на възпитателно-образователния
процес.
Необходимо е да разграничим понятията „педагогическо майсторство“
и „педагогическо творчество“.
Педагогическото творчество е специфичен вид творческа дейност, чийто продукт е развитата личност. То е продължителен процес, при който се
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налага решаването на много проблемни ситуации, с помощта на иновативно мислене и въображение. За целта е необходим творчески тип личност, с
изявена педагогическа наблюдателност, качества на творческо мислене, педагогическа общителност, с известна доза емпатия, съпреживяване, идентификация с партньора на общуване. Друга особеност е неговото двустранно
реализиране в областите на педагогическата практика и теория, във сферата
на дейността на учителя и на учениците.
Педагогическото творчество е сложен комплекс от интелектуални, емоционални и волеви компоненти. Изяви на „творческото мислене и дейност“
на педагога са: оригиналност, инициативност, находчивост, гъвкавост, съобразителност, мярка в общуването, творческа дейност и др.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА КАТЕГОРИЯТА „ПЕДАГОГИЧЕСКО
МАЙСТОРСТВО“. КРИТЕРИИ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКО МАЙСТОРСТВО
Въпреки значимостта на този приложно-практически проблем, липсва
точно и пълно обособено понятие за педагогическо майсторство и педагог
майстор. Тези понятия се изясняват между другото.
Отбелязват се следните прийоми в процеса на обучението, характерни за педагога майстор: структурно изложение на знанията; поставяне пред
децата на въпроси за обсъждане; оценка, размисъл, решаване на задачи, изпълнение на упражнения, прилагане на знанията на практика, трениране на
мисленето, развитие ва самостоятелност; осъществяване на обратна връзка;
умело насочване на дейността за задълбочаване знанията по темата и др.
Недостатъците на тези и други постановки за педагогическото майсторство се свеждат до следното: липсва пълнота в разкриването на педагогическото
майсторство като категория, за да се види собствената му система; едностранчива и еднопосочна е неговата характеристика; затваря се в урочната дейност и
разработване на учебното съдържание; анализът се свързва с неговите методически аспекти; липсват фундаментални психолого-педагогически изследвания.
Има автори, които правят опити да надмогнат едностранчивостта в
определянето на педагогическото майсторство [3:206]. Формулират го като
функционална система от знания, навици, умения, психични процеси, свойства на личността, осигуряващи изпълнението на педагогическите задачи.
Тази формулировка е доста абстрактна. Не са посочени точните ѝ параметри.
Предложената от Ст. Жекова студия [4:84] е опит за психологически
анализ на педагогическото майсторство. В нея са обхванати най-съществените и водещи особености на това явление. Въпросът се свързва с генералната
цел на възпитателно-образователния процес – формирането на детската личност. Разкрита е изходната теоретична позиция, от която се извършва този
анализ, а именно, моделът на педагогическата професия като система и нейната функционална структура.
Много точно В. Сухомлински отбелязва: „Майсторството в педагогическата дейност е доколкото учителят знае азбуката на своята наука, щото в
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урока, в хода на изучаване на учебния материал, в центъра на неговото внимание да не е само съдържанието на онова, което се изучава, а учениците,
техният умствен труд, тяхното мислене, трудностите на техния труд“ [5:110].
Крайната цел е формирането, развитието на детската личност.
Категорията „педагогическо майсторство“ има няколко основни характеристики [4:12 – 13]:
– Относително голям е обемът ѝ, тъй като обхваща педагогическия
професионален труд в неговата пълнота – като единна комплексна система.
Свързва се с урочната и извънурочната работа, лекционната и семинарната
дейност на преподавателите, с взаимодействието им с обучаемите и всички
социални групи, имащи отношение към образователната дейност.
– „Педагогическото майсторство“ е динамична категория, има изпреварваща функция – търси и се добира до нови задачи и изисквания към педагогическия труд, до нови моменти и страни в него, изменя тези страни, преустройва съществуващите. Поради това е променлива величина.
Обобщено представена, категорията „педагогическо майсторство“ е
„такава характеристика на педагогическия труд, която съдържа постоянна
целеустременост (към крайната цел на възпитателно-образователния процес), новаторство (в съответствие с развитието на всички елементи на педагогическата система – обект, съдържание, средства, условия) и обхватност –
всички елементи на професионално-педагогическата система“ [4:13].
По-пълна характеристика на категорията „педагогическо майсторство“
дава очертаването на критериите за неговата оценка [4:13 – 20]. Сложността на критериите идва от собствената им структура, която включва отделни,
конкретни елементи със свое съдържание; от взаимната връзка и влияние
между отделните критерии; от ролята на факторите, които формират критериите. Всички те образуват единна система, относително вътрешна йерархия,
която се представя в схема № 1 [4:16].

Схема № 1. Критерии за оценка на педагогическото майсторство (по Ст. Жекова)
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Основни съставки в съдържанието на главния критерий са: саморегулация на собствената учебна и другите видове дейности и собственото поведение, на взаимоотношенията на децата с другите хора при различни ситуации, самоконтрол на реакциите, самооценката и самонасочването.
2. ПРОФЕСИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ И НОВАТОРСТВО
Психологическата разработка на педагогическото майсторство се
свързва с анализа на професионалното самосъзнание като най-важна негова
характеристика и с новаторството.
Професионалното самосъзнание носи всички елементи на човешкото
самосъзнание, но включени в съдържанието, системата и изискванията на
педагогическата професия. Професионалното самосъзнание се определя като
„цялостно проектиране на себе си в професионалната дейност“ [4:22].
Цялостната психологическа структура на педагогическото професионално самосъзнание е представена в схема № 2 [4:28].
Посочената психологическа структура е с относителна йерархия на
компонентите, в пълно съгласие е с постановките за единна и сложна професионална дейност на педагога. Показани са критериите, на които се подчинява тя.
Педагогическото майсторство се реализира от новаторите в тази професия. „Най-общо, новаторът е човек, застанал „с лице“ към новостите в професионалния труд, забелязва ги, изучава ги, вижда възможностите и перспективите им, внася ги в собствената си дейност“ [4:69]. Това ново трябва да
придвижва умствената система на този труд.

Схема № 2. Структура на професионалното самосъзнание (по Ст. Жекова)
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Новаторството се отличава със строга целеустременост. Всеки педагог
трябва да има отговор на въпроса, какви конкретни задачи решава въвежданото ново. Всички идеи се пораждат с въпроса: „Не може ли по-добре, поефективно?“. Въвеждането на новото трябва да се разглежда в границите на
единната педагогическа система, като създаване на нов елемент в една вече
съществуваща система. Следователно при новаторството трябва да се реализира системен подход.
Новаторството се свързва с професионална интуиция, усет, нюх. То е и
творчески процес. „Като новатор, учителят майстор е и своеобразен експериментатор“ [4:38]. Новаторските идеи трябва да се подчиняват на генералната
цел на възпитателно-образователния процес и да имат предвид цялостната
педагогическа система. Иначе, новаторството ще се превърне в самоцелно
експериментиране, от което педагогическата практика няма необходимост.
Новаторството в труда на педагога трябва да се разглежда в по-широк
смисъл, като „състояние на търсене, на промени в тази работа“ [4:35].
По данни от изследвания, истински талантливи педагози са 12%, а основната маса са майстори.
Като белег на педагогическото майсторство и съпричастие към фундаменталните промени в света – глобализация на икономика, култура, изкуство, образование, е умението на педагозите да изграждат съответстващи на
21 век базови компетенции у обучаемите.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В теоретичен план педагогическото майсторство обогатява педагогическата наука, създава условия за оптимизация на педагогическата дейност
и способства за получаване на позитивни крайни резултати в процесите на
обучение, образование, възпитание и развитие на личността.
В практически план, педагогическото майсторство трябва да издига авторитета на училището като институция, като развива и задоволява максимално познавателните потребности на обучаемите.
Водещ, според нас, признак за високо педагогическо майсторство е теоретичната подготовка на педагога, както специална, така и психолого-педагогическа и методическа.
Доброто познаване на водещите теории в областта на учебната дисциплина, която преподава, в областта на възрастовата и педагогическа психология, дидактиката, теорията на възпитанието, му позволяват да работи
с научно верни и проверени в педагогическата практика знания, да познава
развитието на науката, на личността.
Степента на владеене на педагогическото майсторство позволява на
преподавателя да реши следните три задачи:
– Да установи с помощта на училищни психолози и педагогически съветници степента на интелектуално развитие на своите обучаеми, наследствените им предразположения и заложби.
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– Да вникне в същността на определящия за всеки ученик начин на
мислене, степента на владеене на основните мисловни операции и форми на
мислене.
– От изключителна важност за дейността на педагога в областта на педагогическото майсторство е навременното откриване на съществуващите
противоречия в процесите на обучение и възпитание, как обучаемите ги преодоляват, каква помощ им е необходима от страна на възрастните.
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ДИАГНОСТИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УМЕНИЯТА
ЗА РАБОТА С ХАРТИЯ ПО ТЕХНИКАТА „ОРИГАМИ“
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Светла Христова Петкова
DIAGNOSTIC THE STUDY OF SKILLS FOR WORKING
WITH FREE PAPER IN INVENTION „ORIGAMI“
PRESCHOOLERS
Svetla Chr. Petcova
ABSTRACT: In preschoolers the paper and the paperboard are the materials with
the greatest application in the teaching of constructive, technical and daily activities.
Mastering technique for execution of working movements and fulfilling them correctly
by using the technique called „Origami“, children form specific and specialized skills for
processing of the technological material. The results of the diagnostic study give information about their level of development in the various age groups. They are indicators
of the individual requirements of the children and the effectiveness of educational activity in „Constructive, technical and household activities.“
KEYWORDS: constructive skills, of Technology material – paper, technique „Origami“
Изследването е финансирано по проект № РД-08-298/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Формирането на технологичната култура от най-ранна възраст е свързано с натрупване на знания, представи и отношение към техниката и технологиите, с формиране и развитие на умения у децата за решаване на трудови
и технологични задачи.
В Програмите за предучилищно възпитание у нас през последните няколко десетилетия е заложен модел на трудовата култура, който се пренася и
върху технологичната култура. Трите основни компонента на културата насочват учителите към формирането на: знания, умения, отношения и нагласи [2].
Реализирането на трудовия процес е свързан с овладяване и прилагане
на умения за извършване на съответни действия и операции с материали и

310

Светла Христова Петкова

инструменти, адекватни на поставената цел и очаквания резултат. От степента на овладените умения и осъзнаване на връзката им с качеството на резултата действията на децата стават целенасочени, с определена последователност и осъзнатост, а трудовата им дейност – съзнателна и организирана [7].
Б. Минчев дава следното определение за термина умение: „Умението
е психо-поведенческа система за овладяване на сложна повтаряща се ситуация от трудоподобен тип.“ [8, с. 298]. Според Р. Паскалева „умението е такова
действие, което се придобива в резултат от усвоените знания, правила и похвати и дава възможност да се извършва някаква работа“ [5, с. 27]. Т. Делчева,
Р. Паскалева и Р. Райчев посочват следните работни (конкретно-трудови) умения и операции, формирани и развивани в обработката на конструктивния
материал хартия: налагане, прегъване, биговане, правене на остри ръбаве,
подлепване, сгъване, рязане по контур, по гънка и др.
„Системното и целенасочено педагогическо взаимодействие в трудовата дейност съдейства за доизграждане и усъвършенстване на следните групи
умения: умения за обслужващ труд; умения за труд в природната среда; умения за ръчен технически труд многократно прегъване с елементи на художествено моделиране, очертаване по шаблон; умения за конструктивно-техническа дейност моделиране на обемни предмети по начертана и неначертана
разгъвка, “ [3].
Целта на настоящата разработка е да се диагностицира нивото на формиране на трудови и конструктивни умения у деца от предучилищна възраст
при работа с хартия по техниката „Оригами“.
Задачите са:
1. Да се конструира модел за диагностициране нивото на трудовите
умения при работа с хартия по техниката „Оригами“ у деца от 3 до 6
годишна възраст.
2. Да се приложи в образователно-възпитателния процес в детската
градина.
3. Да се анализират получените резултати.
В предучилищна възраст хартията и картонът са материали с най-голямо приложение в обучението по конструктивно-технически и битови дейности. От тях децата изработват интересни изделия, които са тематично свързани с образователната дейност и предразполагат към игра. Те са внедрени в
специализираната технологична дейност във всички групи по ядра „Конструиране и моделиране“ и „Обработване и съединяване на материали“.
Разработването на модела е съобразено с предложения от Т. Николова
ред на подреждане на технологични операции и необходимите за тяхното извършване операции по възрастов признак [4], а именно:
• прегъване – временно или постоянно изменение на формата и големината на хартията. Извършва се по два начина – прегъване без
линия (техника оригами) и прегъване по линия (прекъсната линия,
при работа с разгъвки). Усвояването на тази технологична операция
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започва от І група. Нейното изпълнение е съпроводено от редица
действия като: повдигане и налагане на върховете, завъртане, обръщане и др.
• приглаждане (фалцоване) – след прегъване се притиска с върха на
пръстите на ръката или с гладилка (малко дървено трупче, удобно
за хващане) за оформяне на остър ръб, който не позволява хартията да възстанови първоначалното си положение, а запазва новата си
форма. Неделима е от операцията прегъване и нейното уточняване
започва в І група.
Овладявайки техниката за изпълнение на работните движения на тези
операции и изпълнявайки ги коректно, у децата се формират специализирани умения за обработване на технологичния материал – хартия. В конструктивно-техническата дейност те изработват изделия по техниката „Оригами“
във всички възрастови групи.
Успешната работа с хартия зависи от правилния методически подход
на учителя, от спазването на някои специфични за тази дейност изисквания
за системност и последователност при овладяването на техниката и формирането на уменията.
За целите на диагностичното проучване са проведени педагогически
ситуации по Образователно направление «Конструктивно-технически и битови дейности», в които децата изпълняват действия, свързани с обработване
на хартия по техниката «Оригами»: «Къща за домашен любимец» и „Гирлянди“ – І група; „Ракета“ – ІІ група; „Зайче“ и „Кутия за рожден ден“ – ІІІ група;
„Пингвин“ и „Килим“ – ІV група. Така в различните възрастови групи в процеса на диагностицирането се постига по-голяма яснота и ориентираност на
децата в решаването на поставените задачи.
Предложеният диагностичен модел е конструиран въз основа на анализ на проучената педагогическа литература по проблема, наблюдения върху
дейността на децата от предучилищна възраст по Образователно направление «Конструктивно-технически и битови дейности» и проведените беседи с
тях и учителите им.
За осъществяване на диагностичната процедура са разработени и приложени два теста:
Тест 1. Установяване на нивото на овладяване на умения за работа с
хартия по техниката „Оригами“, удовлетворяващ Критерий 1.
Тест 2. Установяване на нивото на овладяване на умения за работа
с хартия по немска (датска, шведска) школа, удовлетворяващ Критерий 2.
Изследването е проведено с общо 74 деца, разпределени по възраст както следва: първа група – 3 – 4-годишни – 15 деца; втора група – 4 – 5-годишни – 17 деца; трета група – 5-годишни – 20 деца; ПГ – 6-годишни – 22 деца в гр.
Шумен. Тестовете са реализирани в условията на възпитателно-образователното взаимодействие, което се осъществява съобразно задачите на Програмна система «Ръка за ръка» и учебни материали на издателство «Просвета».

312

Светла Христова Петкова

Определени са следните параметри, които ще се използват като критерии и показатели за установяване на нивото на развитие на уменията за работа с хартия по техниката „Оригами“. Те са съобразени с целта на изследването
и с целите на обучение по направление „Конструктивно-технически и битови
дейности“.
1 Критерий: Умения за сгъване и прегъване Китайско-японска техника (оригами)
Показатели:
1. Умение за прегъване по диагонал
2. Умение за прегъване по ос еднократно
3. Умение за двукратни прегъвания по ос
4. Умение за прегъване по ос в една посока и по диагонал в обратна посока
5. Умение за прегъване с елементи на художествено моделиране
6. Умение за прегъване – китайско-японска основна форма
2 Критерий: Умения за сгъване и прегъване немска (датска, шведска)
школа
Показатели:
1. Умение за прегъване тип хармоника
2. Умение за прегъване на ленти хартия
3. Умение за изработване на кутии (отворена и затворена) – без очертания
4. Умение за изработване на кутии (отворена и затворена) – с очертания (разгъвка)
5. Умение за преплитане на ленти
Резултатите от диагностичното проучване са представени за Тест 1 в
Таблицa 1.
Таблица 1. Постижения по 1 Критерий
Умения за сгъване и прегъване Китайско-японска техника (оригами)
Тест 1
1 Критерий
Постигнати резултати
Задачи
Показатели група брой степен продеца
цент
Задача 1. Да направим по1 Показател І група
5
ниска 33%
крив за къщичката на Шаро
8
средна 54%
2
висока 13%
Задача 2.
2 Показател І група
6
ниска 40%
Да си направим тетрадка
7
средна 47%
2
висока 13%
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Задача 3. Да си изработим
3 Показател
хартиена шапка и кошничка

І група
ІІ група

Задача 4. Да моделираме
ракета и Самолет

4 Показател

ІІ група

Задача 5. Зайчета игриви

5 Показател

ІІ група
ІІІ група

Задача 6. Пигвини

6 Показател ІІІ група
IV група

8
7
–
5
7
5
4
9
4
8
9
–
7
8
5
7
7
6
5
10
7

313

ниска 53%
средна 47%
висока
–
ниска 30%
средна 40%
висока 30%
ниска 24%
средна 52%
висока 24%
ниска 47%
средна 53%
висока
–
ниска 35%
средна 40%
висока 25%
ниска 35%
средна 35%
висока 30%
ниска 23%
средна 45%
висока 32%

Резултатите от постиженията на децата при решаване на задачите, изграждащи Тест 1 показват, че те имат различна степен на усвоени умения за
работа с хартия по техниката «Оригами». При децата от първа и началото на
втора възрастова група неточностите в извършване на конкретните движения се обясняват с все още слаборазвития им окомер и недостатъчно координираните действия с пръстите на ръцете.
Децата от трета и четвърта група се затрудняват в точното спазване на
посоката на сгъване, което е свързано със степента на развитие на пространственото им ориентиране. Те допускат грешки при проследяване и спазване последователността на операциите, но се справят много по-добре, ако им
се предложи технологично табло. На него в определена последователност са
подредени формите, които се получават след всяко прегъване и то им служи
като нагледна опора за спазване алгоритъма за изработване на изделието.
Резултатите от диагностичното проучване са представени за Тест 2 в
Таблици 2.
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Таблица 2. Постижения по 2 Критерий
Умения за сгъване и прегъване немска (датска, шведска) школа
Тест 2
Задачи

2 Критерий
Показатели

Задача 1. Да си направим: 1 Показател
ветрило – І група;
аккордеон – ІІ група.

Задача 2. Коледна свещ.

2 Показател

Задача 3. Да направим
3 Показател
украса за елхата: кошничка и висулка – отворена и
затворена кутия без очертания
Задача 4. Да направим
4 Показател
домакински уреди: котлон
и пералня – отворена и
затворена кутия с очертания (разгъвка)
Задача 5. Моето домашно 5 Показател
килимче.

Постигнати резултати
група
брой степен продеца
цент
І група
6
ниска 40%
9 средна 60%
– висока –
ІІ група
5
ниска 30%
6 средна 35%
6 висока 35%
ІІ група
8
ниска 47%
9 средна 53%
– висока –
ІІІ група
5
ниска 25%
10 средна 50%
5 висока 25%
ниска 35%
ІІІ група
7
8 средна 40%
5 висока 25%
ІІІ група
9
ниска 45%
3 средна 15%
8 висока 40%
ІІІ група
8
ниска 40%
9 средна 45%
3 висока 15%
ниска 20%
ІІІ група
4
3 средна 15%
13 висока 65%
IV група
2
ниска 10%
6 средна 27%
14 висока 63%

Основните затруднения при работа с хартия по немска школа в първа и
втора група са при симетрично сгъване без очертания, в трета група при сгъването на кутия (отворена и затворена) без очертания, а в четвърта група –
преплитане на ленти при спазване последователността на действие (редуване
на преплитането отдолу – отгоре).
Диагностичното проучване показа, че децата имат различна степен на
усвоени умения за работа с хартия по техниката «Оригами» в различните възрастови групи. То дава основание за следните изводи:
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1. Овладяването на техниката «Оригами» започва чрез овладяване на
учебното съдържание по «Конструктивно-технически и битови дейности» още от първа възрастова група на детската градина.
2. В процеса на моделирането с хартия по тази техника се повишава
нивото на формиране и развитие на специализирани умения; за ориентиране в пространството; уточнява се представата им за някои
геометрични фигури; обогатяват се знанията им за някои физикомеханични свойства на хартията.
3. Техниката «Оригами» формира и развива координационните действия между пръстите на ръцете и окомера на децата и тя може с успех
да се прилага във всички възрастови групи.
4. Предложеният модел за диагностика нивото на развитие на умения
за работа с хартия по техниката «Оригами» е надежден и може да
бъде приложен в педагогическата практика.
Формирането на умения е сложен процес, който има различни аспекти – психологически, педагогически, методически, технико-технологически.
Този процес започва от най-ранна възраст и продължава през целия жизнен
път на човека, но неговата сложност и значение в предучилищната и училищната възраст остава актуален проблем за педагогическата теория и практика.
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НАСОКИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА СОЦИАЛНАТА
РАБОТА ПРИ ИНТОКСИКАЦИОННИ АДИКЦИИ
Светлана Ас. Игнатовска
SOME DIRECTIONS AND CONTENT
OF THE SOCIAL WORK IN CASESS OF ADDICTION
TO INTOXICATING DRUGS
Svetlana As. Ignatovska
ABSTRACTS: The forms and the directions of the social work with personalities addicted to intoxicating drugs are presented within the article. The kinds of appropriate and
preferable methods are also pointed out. The interventions are orientated to the organization of the setting for sake of personal development of these individuals.
KEYWORDS: social work, addiction, kinds of methods
Изследването е финансирано по проект № РД-08-288/12.03.2015 г.
от параграф Научни изследвания
на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Психологичните изследвания, наблюденията върху социалните явления
около децата и юношите и особено педагогическата практика през последните
години показаха, че адиктивното (зависимото) поведение и начинът на живот
при зависимост от различни медикаменти, дрога, алкохол, храна, музика, секс
и т.н. придобиват невиждан доскоро размах. Постепенно се оформиха няколко
групи зависимост, някои от които представляват сериозна обществена опасност:
• алкохолна зависимост и алкохолизъм сред юношите и все още частично сред децата;
• наркомании – злоупотреба с „меки“ и „твърди“ дроги, опиатни лекарствени средства, заместителни химични (синтезни) дроги или
смесена употреба на наркотици и алкохол;
• луденс-адикции, гейммании, геймъризъм – форми на игрова зависимост главно от компютърни или/и хазартни игри;
• булимия (хипербулимия) и анорексия – пристрастяване към обилно хранене и отказ от приемане на храна – явления на биосоциална
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адиктивност, граничеща с патологични явления с биофункционални
или/ и психични нарушения, опасни за здравето и живота на лицата,
страдащи от този тип адиктивност;
• мело-, секс- и бодибилдинг-мании – явления на пристрастеност към
слушане на музика, сексуални преживявания и физически натоварвания под формата на физически упражнения и тренировки и др.
Тук посочих някои от най-разпространените адикции, характерни за голяма част от развитите консумативни общества. У нас адикциите със значителни социални последици, представляващи голяма опасност както за адиктивните, така и за социума, са главно токсикоманиите – алкохолизмът и наркоманиите. През последните няколко години пада възрастовият диапазон, в който
започва пристрастяването към дрога и алкохол, набелязва се известна полова
диференциация в злоупотребата с тях и нараства общата употреба на интоксикиращи вещества в периода на прехода от детска към юношеска възраст.
Злоупотребата с наркотици и алкохол бележи ръст главно по социални,
политически и екзистенциални причини. На първо място са обществено-социалните детерминанти на наркотичната адикция, доколкото те са свързани
с икономическото, социалното положение на децата и подрастващите и ролята на държавата (общественото начало като нормативна, законова уредба
и развитието на средствата за борба с явленията). Несъмнено е и значението
на приятелската среда, ролята на семейството и на училището. Борбата с наркоманиите и токсикоманиите се води от позициите на добра законова основа,
но частично, всеки за себе си. В голяма част от случаите семействата скриват
продължително време проблемите на децата си от този род или не могат да
участват в профилактичните и превантивните мероприятия поради неудобство, срам и т.н. Така, оставени на самите себе си, адиктивните деца и юноши
попадат в нарастваща зависимост. Ето защо смятам, че структурите за социална работа имат значително място в борбата срещу наркотичните адикции и
особено на етапите на профилактика и превенция.
Опитът в работата с адиктивни социални случаи определя основните
насоки на социалната работа така:
• превенция на наркоманиите и алкохолизма сред подрастващите:
– превенция на разпространението на наркотични средства – обща и
индивидуална, чрез участие на социалния работник в общественосоциални мероприятия;
– превенция на злоупотребата с наркотични средства – главно чрез
индивидуална работа с деца и юноши от рискови групи;
– превенция на наркотичната зависимост при лица, за които е известно, че употребяват наркотични средства.
• профилактика на злоупотребата с наркотични и упойващи вещества
сред определени (рискови) групи от подрастващите:
– наблюдение и участие на социалния работник в процеса на лечение
на наркозависимите лица – социални случаи;
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– работа със семействата на лицата, за които съществува значителен
риск от приемане на наркотични средства;
– профилактична работа с групи в риск;
– участие в профилактична дейност в екип или чрез масово-комуникационни и възпитателни средства и др.
• долечебно и следлечебно подпомагане на лицата – социални случаи
с наркотична зависимост:
– запознаване със случаите на употреба и злоупотреба на упойващи
средства;
– консултации и екипна работа с конкретни случаи;
– индивидуална и групова социална работа чрез оказване на морална
и материална помощ на организации и формации за лечение на наркозависими;
– индивидуална подкрепа за наркозависими след лечебен курс;
– профилактика на връщането към наркозависимост или нейното задълбочаване.
• интеракции по време на процеса на лечение и използване на различни форми и методи на работа:
– периодични консултации с лекуващия лекар;
– текущо подпомагане в процеса на лечение;
– укрепване на връзките на наркотично зависимите лица със социално
позитивната среда;
– интеракции със семейството с включване на лица и социални работници от екипа;
– участие на социалния работник в групови и индивидуални занятия
със социалния случай за поддържане на мотивацията и преодоляване на трудностите;
– съвместно провеждане на ролеви игри за формиране на ценности;
– участие в създаване на нови връзки и поддържаща среда;
– включване на социалния случай в дейности и работа по оказване на
помощ;
– подпомагане в професионално направление – обучение и трудоустрояване;
– наблюдение след приключване на курса на лечение; отбелязване на
налични кризи и проблеми;
– профилактични и превантивни мерки за недопускане на рецидив и др.
• индивидуална социална работа с лица-социални случаи от различни
рискови групи:
– оценка на наличието на рискови групи;
– планиране на социалната работа с лица от рискови групи и избор на
програма за индивидуална работа;
– създаване на екипи за работа и подпомагане на лица с различни по
вид и степени на адиктивност;
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– включване в превенция на лица от рискови групи с планираното
участие на органи, НПО, институции;
– мотивационни и подкрепящи интеракции;
– директно социално подпомагане;
– професионално обучение, квалификация, трудоустройство;
– при възможност и необходимост – връщане на детето към училищно
обучение – съдействие и помощ;
– разясняване на вредата от адикциите и съвместно планиране на
стъпките в тяхното преодоляване и др.;
Случаите на адиктивно поведение изискват използването на по-малък
набор от методически средства, но изборът им от социалния работник следва
да е достатъчно прецизен, за да отговаря на неговите възможности, на потребностите на социалния случай и на общата социална ситуация, в която се
разгръщат превъзпитателните събития.
Наркоманиите във всеки конкретен случай стават очевидни твърде
късно – когато е налице трайна зависимост и вече са очевидни социалните,
здравословните и личностните негативи на състоянието. В тези случаи социалният работник следва да работи за изясняване, проучване или изследване
на всеки конкретен индивидуален социален случай заедно със специалисти
от екипа.
Изключително важен е планиращият етап и детайлната разработка на
етапите и съдържанието на работата. Тук е голямо значението на екипната работа и обвързването на етапите и съдържанието с участието на семейството,
приятелската среда, НПО и други организации, участващи в борбата срещу
наркоманиите. „По такъв начин е очевидно, че е необходима професионална
намеса и помощ от специалисти – комплексна и засягаща всички страни от
живота на тези лица“ [4:93].
Във всеки конкретен случай могат да се използват и други методи, които са личностно центрирани или насочени към организацията на средата:
– методи за формиране на комуникативни релации:
• методи за дейностна комуникация;
• методи за вербална комуникация;
• методи за индивидуална и групова комуникация;
– методи за фамилна терапия:
• методи за работа със съпружески двойки;
• методи за социална терапия с двамата родители;
– методи за индивидуална социална работа:
• методи при работа със случаи на отклонения и аномалии в личностното развитие;
• методи за работа със случаи на емоционално-волеви нарушения предимно в юношеската възраст;
• методи за работа със случаи на девиантно и делинквентно поведение;
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– методи за групова социална работа:
• групи за социална работа при случаи на конфликт със средата;
• групова работа с лица
• неврози и хронични заболявания;
• групова работа с лица с характеропатии;
• групова работа в комуни и др.
Работата с адиктивни лица се осъществява чрез няколко типа методи:
• планиране – оценка и фиксиране на целите, задачите, стратегията,
тактиката, етапите и съдържанието на превенционалното, профилактичното, ресоциализиращото и лечебното взаимодействие;
• моделирането – ситуативно, в естествена и учебна среда, чрез което
се фиксират структури на средата и дейността по нейното усвояване;
• социалното обучение и научаване – практически и теоретични форми на обучение и приучаване към определен тип (типове) просоциално функциониране;
• социален тренинг, включващ всички възможни позиции на социалния случай в различни ситуации;
• различни форми на социални игри, изискващи разиграването на
множество възможни позиции и отношения на обучаваното лице;
• използване на всички възможни интерактивни средства в ежедневната работа с адиктивните лица и др.
В непосредственото лечение на наркотично зависимите лица социалният работник не взема участие, но неговата помощ може да се окаже необходима в провеждането на комплексната индивидуална психотерапия. В
структурата на този основен за подобни случаи метод са включени рационална, емоционална и перспективна или оптимистична психотерапия, като
ролята на социалния работник е да съдейства на психотерапевта със своите
познания за социалните условия на живот на конкретния случай. Работата в
екип позволява на социалния работник да усвои и използва психотерапевтични елементи в своите интеракции с лицето, да ги прилага при необходимост и да създава условия за сугестия на лицата, зависими от употребата на
наркотични средства.
Социалният работник следва да участва в сеанси на групова психотерапия. В тези случаи познанията на социалния работник за отделните лица с
адикции помагат на психотерапевта да усили рационалните или емоционалните елементи на терапевтичното въздействие. Усвояването на части от тази
техника може да се използва и в самостоятелната работа на социалния работник с индивиди и групи от лица в адикция. В тези случаи може да се използват елементи и на метода на недирективната психотерапия, стресотерапията
и др., при които участието на социалния работник би улеснило протичането
на позитивните терапевтични процеси.
Определено положително значение има участието на социалния работник в разяснителни беседи, в мотивиращи интеракции и директно преодоля-
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ване на затруднения чрез оказване на индивидуална помощ или включване
на социални субекти от различни обществени практики в групова и индивидуална работа. Твърде важно е да се провежда работа превантивно, с деца и
подрастващи в рискови групи и с рисково поведение – особено в специализирани заведения като детски домове, ДДЮ, съвместна работа в ДВНМН. Не
следва да се забравя и индивидуалната профилактика, участието в която на
социалния работник е част от социалната работа. Наред с това от значение си
остава перманентното подпомагане на самото лице –
социален случай, на средата, която то обитава, на семейството, близката социална и приятелска среда, на учебната среда. Особено необходима е
връзката на социалния работник с учителя (учителите), обучаващ лицето и
ясната му представа за необходимостта от професионално насочване, обучение, ориентация, усвояване на професия и нейното практикуване.
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ABSTRACT: The competencies are an important strategic resource in the fields of
knowledge. They represent the unity between knowledge, skills and attitude needed to
solve scientific or life problems. The report treats the views of some authors, connected
to the creation and consolidation of the concepts „competence“ and „competency“ during the initial stage of the development of the competence approach. It is stated that the
competence approach, as a foundation stone for a new educational paradigm, unfolds
gradually through the whole public practice as a tendency for development of the modern human being through the constant competence-orientated education for everyone
who is part of the globalizing world.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-295/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В съвременното индустриално общество образователните и професионалните квалификации не могат повече да бъдат описвани по строгия канон
на знанията за определени предмети, който се е предавал от поколение на
поколение. Вместо това като основна цел на образованието се поставят градивните способности на хората. 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 интелектуалeн и професионалeн инструментариум, със способности за взаимодействие с други хора
в различни ситуации с цел постигане на конструктивно взаимодействие с тях.
Важен теоретически и практически принос на последните образователни проучвания е концептуализацията за осъществяването на образователните цели посредством придобиването на компетенции, както и свързаните
с това теории, насочващи към такива способности като обща грамотност и
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жизнени умения. Концепцията за компетенциите е основна за емпиричните
науки, които се занимават с развиването на човешките ресурси и продуктивността на образованието. Въпреки че се използва в продължение на десетилетия, терминът „компетенции“ се радва на нарастващо разпространение в
образователните изследвания, психологията и сродните дисциплини през
последните няколко години.
В еволюционното развитие на компетентностния подход и на свързаните с него понятия „компетентност» и компетенция» могат да се разграничат
няколко основни етапа. По време на първия етап този подход намира широко
приложение главно в теорията на езика и в други области на езикознанието,
а също и в чуждоезиковото обучение. За пръв път понятието „компетенция“
в подобен контекст е използвано през 1965 г. от Н. Чомски. В своята лингвистична теория той се дистанцира от бихевиористичните лингвисти, доминиращи по това време, които уеднаквяват езика с образците на звука и изречението. Според него „трябва да се абстрахираме от отделна и независима за
проучване познавателна система, система от знания и вяра, която се развива
в ранното детство и която си взаимодейства с много други фактори, за да
определи поведението, което наблюдаваме, трябва да изолираме и проучим
системата от лингвистични компетенции, която е в основата на поведението,
но не се осъществява по пряк и обикновен начин в поведението“ [Chomsky,
N., p.8]. Цитатът показва ясно, че терминът „компетенция“ се въвежда като
технически (без да има връзка с етимологичните си корени), за да може да
се опише познавателната система, която лежи в основата на тези креативни
лингвистични умения. Въпросът за измерване на индивидуалните способности всъщност не е от особено значение за Чомски. Той се интересува от
познавателната основа на свързаните с езика дейности, която е обща за всички човешки същества. В този смисъл, междувидовите различия се свързват
с представянето като действително реализиране на компетенцията, която се
влияе от личните и ситуационни фактори и няма връзка с теорията.
Разгъналата се впоследствие широка научна дискусия и особено работата на Дж. Хабермас [Habermas, J.] развиват концепцията за компетенциите
и достигат до схващането за комуникативната компетентност като въплъщение на социално-познавателни правила и структури, които позволяват на индивидите да създават комуникативни ситуации. Това представлява съдържателната рамка, която учените използват до деветдесетте години на миналия
век по отношение на термина „компетенции“.
Генеративните модели, като този на Чомски, правят разлика между
„компетенция“ и „представяне“. В тези теории въпросът дали компетенцията
може да се моделира и измери, е идентичен с въпроса доколко е възможно
да се разбере, опише и оцени функционалността на познавателната система,
която генерира цялостното поведение („представяне“), доколкото не е идентична с него. Като правило, генеративните модели на компетенцията и нейното развитие не се основават на количествени измерения, а се определят по
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умозрителен начин в широкия смисъл на думата. От емпирична гледна точка
такива модели много по-малко се основават на измерванията, базирани на
повече образци, отколкото на проучванията на качеството. Резултатът от моделираните и емпирично преценените компетенции е много обсъждан. Често
тестовите концепции, които се отнасят към различните аспекти за използване на езика, са в конфликт с концепцията на Чомски за компетенциите, Така
например Е. Шохами подчертава, че „има разлика между компетенцията и
представянето, където компетенцията съвпада с характерните черти, а представянето се отнася към действителното изпълнение на задачата“ [Shohamy,
E., р. 148]. Чрез уравняване на компетенцията с характерните черти се отваря
път за измерване на компетенциите на даден индивид в по-голяма група от
хора и се създава връзка с прагматичната концепция за компетенциите.
Когато учените, свързани с образованието, говорят за общите цели на
образованието в съвременното общество, те търсят баланс в дидактиката, в
традицията на немската философия, т.е. развиване на индивидуалността и даване възможност на индивидите да участват в човешката култура и квалификация, т.е. да се създадат знания и умения, които са свързани с професионалната
практика. Германецът Хайнрих Рот като че ли е първият учен, който използва
понятието „компетенция“, за да намери компромис в двете направления. Интересно е да се знае, че въвеждането от Рот на концепцията за компетенциите във
втория том на „Педагогическа aнтропология“, издаден през 1971 г., ознаменува
прехода от традиционната към емансипаторската концепция за образованието.
Рот определя основната цел на образованието като насърчаване на зрелостта и
я определя като способност за разумни действия. Той определя зрелостта като
ментално състояние на човешкото същество, където зависимостта от чужди
закони е заменена от свободата на волята до възможно най-висока степен. По
този начин той дава израз на новите тенденции в образованието.
Рот не дава определение за компетенцията. Въпреки това можем да
приемем, че той е запознат с вариантите на термина в социалните науки и
го развива, защото той се обръща към литературата за развиване на компетенциите, като се придържа към възгледите в тази област на Р. Уайт [White,
R.]. Във всеки случай, като изтъкнат психолог, Рот разглежда компетенциите като способности на индивида по отношение на действията и преценката:
Той тълкува зрелостта като способност в троен смисъл:
а) като себеспособност – умението да си отговорен за собствените си
действия,
б) професионална способност – умението да действаш и преценяваш в
определена професия,
в) социална способност – умението да действаш и преценяваш в професионални и социални области, които са свързани със социалните,
обществените и политическите условия [Roth, H., р. 180].
Концепцията на Рот за компетенциите е много по-обширна в сравнение
с дотогавашната дискусия в социалните науки. Когато споменава компетен-
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циите, той има предвид не само познавателните склонности за достижение,
но и способността за действие, която включва емоционално-мотивационната
област на човека. Може да заключим, че намерението свързва компетенциите
с търсенето на отговорност. По този начин концепцията на Рот за компетенциите се отнася за идеалните, комплексни цели на образованието и прилича
много на нормативната концепция на дидактиката. Като учен, който работи
в областта на емпиричните образователни проучвания, Рот иска да създаде
мерки за тази концепция, но нито той, нито неговите последователи, са могли
да предложат такива мерки.
Функционалната концепция за компетенциите, използвана в психологията в началото на седемдесетте години, определено не се интересува от
генеративната познавателна система, която е независима от ситуациите или
от нормативните цели на образованието, такива като подпомагащата автономия, но вместо това се интересува от способността на човек да се справя с
предизвикателствата в определени ситуации.
Основоположник на съвременния възглед за компетенциите е Дейвид
МакКлелънд с публикацията си „По-добре тестване на компетенции, отколкото на интелигентност“ от 1973 г. Той разработва компетентностни профили
на базата на поведенчески интервюта с най-добрите служители и методика за
развиване на потребността от постижения. МакКлелънд предлага „проверка
на способността вместо интелекта“ [McClelland, D., р.1], като критикува традиционната интелектуална диагностика. Той твърди, че образователните и
психологически научни дейности се нуждаят от процедури за преценка, които вземат под внимание ситуацията и съдържанието на човешката дейност.
Компетентностноориентираната диагностика е свързана с надеждата за подобряване на приспособяването на съдържанието на изпита към ситуациите
на реалния живот (например, професионалните условия) и по този начин да
може да се предвидят разликите в постиженията при тези ситуации. Компетенцията, според МакКлелънд, се отнася към характерните качества, необходими за успешно извършване на определени действия. Обаче той не определя
концепцията по отношение на някаква специфична теория. Според него всеки вид индивидуално качество може да се възприема като „компетенция“, доколкото то служи за предсказване на успех при някое конкретно достижение,
тъй като „някои от тези компетенции могат по-скоро да са традиционно познавателни, като включват уменията за четене, писане и смятане. Други трябва
да включват това, което е личностно различно, макар че би било по-добре да
се смятат за способности“ [McClelland, D., р.10].
Следователно историята на предмета показва, че ключовата черта по
отношение на концепцията за компетенциите е по-силната връзка с „реалния
живот“. Социалният психолог А. Бандура обобщава, че „има очебийна разлика между притежаваните знания и умения и възможността да ги използваме
при различни обстоятелства, много от които съдържат неясни, непредсказуеми и стресиращи елементи“ [Bandura, A., р. 315]. М. Конел, К. Шеридан и Х.
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Гарднър са съвсем кратки при описването на компетенциите като „реализирани умения“ [Connell, M., Sheridan, K., Gardner, H., р. 142]. Компетенцията според Л. Спенсър и С. Спенсър е „базово качество на индивида, имащо причинно
отношение към ефективното и/или най-доброто изпълнение на работата или
в други ситуации. Базово качество означава, че компетенцията е много дълбоко лежаща и устойчива част от човешката личност и може да предопределя
поведението на човека в множество ситуации и работни задачи“ [Spenser L.,
Spenser S., p.9]. Независимо че проучванията за интелекта преценяват тълкуванията за познавателните постижения, които са обобщени в един по-широк обсег на ситуациите, тълкуванията за компетенциите се придържат към
специфичните области на образователните изисквания. Така че отговорът на
въпроса „способен за (направата на) какво?“ е основен за всяко определение
на компетенциите.
Въпреки това описанията на специфичните тълкувания на компетенцията се различават по това до каква степен допусканите компетенции могат
да се прилагат при различни ситуации. Ф. Вайнерт се обръща към ключовите
компетенции, които се характеризират с широка сфера на прехвърляне, напр.
езиковите способности и метаспособностите, които улесняват постигането
и използването на специфични способности. Метаспособностите включват
стратегията на мислене, учене, планиране и управление, а също така и знания
за задачите и стратегиите и разбирането на собствените сили и слабости. Ако
на компетенциите се гледа като на контекстнозависими, тяхното развитие
може да се получи само в резултат на процесите на учене, при които индивидът си взаимодейства с околната среда. Това означава, че компетенциите
могат да се придобият чрез учене, даже че трябва да се получат посредством
учене, докато основните познавателни способности могат да се усвоят и оттренират на по-ниска степен [Weinert, F., p. 45–65].
Компетенциите могат да се придобият чрез опит, получен в съответните
ситуации, и могат да бъдат повлияни от трениране и други външни интервенции. Чрез многогодишна практика може да се стигне дори до експертност в съответните области. В този смисъл Р. Майер обобщава взаимовръзката на способности, компетентност и експертност по следния начин: „компетенцията
може да се определи като потенциал на даден човек за получаване на знания,
които поддържат познавателно представяне… компетентността може да се
определи като специализирани знания на човека, които поддържат познавателното представяне, а експертността е едно много по-високо ниво на компетентност“ [Mayer, R., р. 265]. Д. Саймънтън характеризира компетенцията като
„всяко придобито умение и знание, което представлява основен компонент
за изява и достижение в дадена област“ [Simonton, D., р. 230]. Той илюстрира
това чрез примера на композитора, който има нужда от компетенции, за да
може да се справи с мелодията, ритъма, оркестрацията, драматизацията и т. н.
Като следствие от дискусията съвременната образователна практика
възприема компетенциите като специфична склонност за постижение, което
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може да се получи чрез учене. Нещо повече, те функционално се свързват със
ситуациите и изискванията в специфични области. Обсегът на тези области
може да варира от високо специфични способности в по-тесни области до
широко концептуализирани ключови компетенции, но съдържателността и
ученето са основни при всички тези концепции. Така представената хронология и кратката съдържателна характеристика на отделните публикации описват дългия и сложен процес на промяна в научното и конкретно в педагогическото мислене при утвърждаването на новите идеи, понятия и подходи не
само в науката и образованието, но също в световната икономика и политика.
Възприетият компетентностен подход стана основополагащ за нова образователна парадигма и се разгръща постепенно в цялата обществена практика
като тенденция за развитие на съвременния човек чрез непрекъснато компетентностноориентирано образование за всеки и за всички в глобализиращия
се свят.
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ПЛЕНЕРЪТ КАТО ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА
СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“
Светозар Й. Чилингиров
THE PLEIN-AIR AS A FORM OF TRAINING
AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF THE STUDENTS IN „PEDAGOGY OF FINE ARTS“
Svetozar Y. Chilingirov
ABSTRACT: An integral part of the training in specialty „Pedagogy of fine arts“ occupy
academic disciplines „Summer Practice“ and „Workshop“. In both disciplines as a method
of imaging activity is approved the plein- air painting. The seminar is an outdoor, nature
pictorial activity in a changing, light and climate conditions. The aim is to make images
of objects and phenomena of the natural and urban environment. Workshops may have
cultural or educational nature trainer. They are held in villages with adequate facilities
and picturesque scenery. As a form of work, Workshop provides an opportunity to focus
not on theoretical training of pedagogical staff, and to pay more attention on art- technological and occupational and personal training of students, future teachers in art.
KEYWORDS: plein- air, fine art, students, workshop outdoor
Изследването е финансирано по проект № РД-08-292/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Основна цел на специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ е да поддържа и провежда обучението в постоянно
съответствие с развитието на образователното дело, да осигурява изпреварващи темпове в усъвършенстването на образователните структури, да
съдейства за повишаване на теоретичната и художествено- практическата
подготовка на студентите, както и да стимулира развитието на творческите
им способности.
Ето защо пред специалността за разрешаване стоят следните задачи:
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1. Да се осигури единство в съдържанието и организацията на образователния процес на всички равнища.
2. Да се изгради чрез образователния процес основа за активно и творческо прилагане на съвременните подходи в обучението по изобразително изкуство.
3. Да се диференцира обучението, съобразно индивидуалните възможности на обучаваните.
4. Да се осъвършенства системата за оценка на резултатите от участието на судентите в обучението по изобразително изкуство и на тази
база да се стимулира самоусъвършенстването им в заложената самостоятелна работа в учебните програми.
5. Да се стимулират студентите чрез различни форми на обучение да
повишат образователното си равнище: знания, умения, изграждане
на професионални навици.
В съответствие с принципа за единство на теория и практика, съдържанието на целия образователен процес е конкретизирано в учебен план и програми с ясно изведени тематични и методическо- практически цели. В тази връзка,
утвърждаването на академичните дисциплини „Лятна практика“ и „Пленер“ в
тях е съвсем логично и естествено. И в двете дисциплини, като метод на изобразителна дейност е утвърдено пленерното рисуване. „Пленерът е работа на открито, вид изобразителна дейност, доколкото целта е да се правят изображения
на обекти и явления от природната и селищната среда, изображения на всякакъв род неща, наблюдаеми навън. Пленерът изисква целенасочено наблюдение
и изучаване на видимите форми в тяхната отделност и взаимна връзка, цветова
характеристика, осветени части, собствени и хвърлени сенки.“[2:5] Работи се
на открито, в променяща се (динамична) светлинна и климатична среда. Втъкани в концепцията на образователния процес, двете дисциплини пряко следват
целите на учебната програма, въз основа на която се определят и техните цели.
Веднъж изведени, те очертават образователните резултати от тяхното провеждане. Без ясни цели, пленерите се развиват хаотично, като се разчита повече
на случайността. Според основната цел, могат да се организират няколко вида
пленери, различаващи се по съдържание и структура. Те могат да имат културно- образователен или обучаващ характер. Тези с културно- образователна цел,
нямат претенции към нарисуваните творби, а към получените знания и впечатления от видяното. Вторият вид са пряко насочени към развитие на изобразително- творческите способности и разширяване на вече усвоени знания,
към усъвършенстване на изобразителни умения, техники и похвати в изобразителната дейност. Като се отчита теоретичната и практическа подготовка на
студентите, организираните пленери от специалността, обединяват теоретико- познавателната и приложно- практическа изобразителна подготовка. Така
целите могат да обхващат и двете направления:
1. Развиване и усъвършенстване на умения за изобразяване на природна и архитектурна среда
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2. Стимулиране на интерес към архитектурното наследство и изграждане на отношение към неговото опазване и съхранение.
Пленерите се провеждат в селища с подходяща материална база и с живописна природа (Балчик, Несебър, Созопол, Жеравна, Мадара и др.). Времетраенето е 6- 10 дни. Оптималният брой участници е 20- 25 студента, на които
се осигуряват необходимите условия за творческо- изобразителна дейност.
Тъй като повечето участници нямат опит в рисуването на открито, учебната
програма предвижда цикъл от лекции, с които се цели запознаването им с
някой особености на пленерното рисуване. На вниманието на студентите се
предлагат следните примерни теми: „Особености, структура и протичане на
творческия процес при рисуване на открито“, „Материали и техники в изобразителното изкуство“, „Колоритът като средство за емоционално въздействие в пейзажната живопис“, „Основни проблеми на формообразуването при
работа на открито“, „Динамика на светлината“ и др. По време на пленерите,
студентите изграждат и методически компетенции. Те се учат да организират
и провеждат учебни практики, каквито има в специализираните училища и
паралелки с разширено изучаване на изобразително изкуство, като изискванията към тях са следните:
– „необходимост от богата информационна култура и постоянен стремеж за самоподготовка;
– стремеж за усвояване на новостите в областта на педагогиката, психологията, методиката, изобразителното изкуство, естетиката и др.;
– адаптивност на теоретико- методическата и художествено- изобразителната компетентност към конкретните педагогически условия в
практиката;
– дейност, свързана с познавателно- изследователски и творчески характер;
– връзка между теоретичните знания и практическата педагогическа
дейност“ [1:91-92]
По тази причина са предвидени и цикъл лекции, за повишаване на
методическата им подготовка, като: „Структура, методическа организация
и провеждане на уроците по изобразително изкуство на открито“, „Съвременни дидактични подходи, методи и похвати на обучението по изобразително изкуство“, „Изобразителна грамотност и художествена изразителност“.
Тези лекции позволяват да се изяснят някои от проблемите на учебно- възпитателния процес по изобразително изкуство с оглед на конкретно учебно
съдържание. Изнасят се сутрин, в рамките на два учебни часа. След това се
дават конкретни указания за протичане на практическо- изобразителната
дейност. Обикновено на всеки студент се дава възможност самостоятелно да
определи изобразителния материал, сюжетния мотив, формат и размер на рисунката, композиционното и цветовото решение, техниката на изпълнение и
времето за работа. Ръководителите на пленера имат възможност да посетят
последователно всеки един от участниците и да дадат конкретни насоки за
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индивидуално изпълнение на изобразителната задача. Сложността на дадена
изобразителна задача, зависи от фактори като сложност на обекта (обектите)
за изобразяване, избор на по-трудни материали за работа, както и от претенциите на всеки участник към собствената му работа. Участници с по-големи
претенции от другите си поставят и по-сложни задачи. Това най-често става чрез избор на необичайно място, точка за наблюдение, интересен ракурс
и др. След завръщането си в базата, всеки по лично предпочитание и художествени интереси, определя с какви материали, пособия за работа, изразни
средства ще продължи да твори, използвайки като база създадените скици и
ескизни решения, материализирайки получените впечатления и преживявания от непосредствения контакт с природата. Творческото интерпретиране
на събрания рисунъчен материал става под ръководството на водещите практиката преподаватели.
В края на всеки ден, след приключване на практическите занимания,
се организира малка изложба (междинен конферанс), с цел да се обсъдят,
сравнят получените изобразителни резултати, да се видят и оценят постиженията, да се посочат някой недостатъци и пропуски в процеса на изобразяване, чието коригиране би довело до повишаване качеството на творбите.
Тези конферанси позволяват на участниците в пленера да споделят своите
виждания, мисли, становища и позиции по определени проблеми, да сравнят
създадените от тях творби.
Пленерът завършва със заключителен конферанс, на който се анализират резултатите, правят се съответните изводи и се дават известни препоръки
и указания за работа. След приключване на практиките се организира изложба с подбрани творби от всички участници в пленера. Най-често това става
в съответното населено място, кадето се е провела практиката, като се търси
съдействието на местното общинско ръководство. В края на учебната година
изложба с творби от практиките се организира и в залите на „Галерия Университетска“ в Шуменски Университет„Епископ Константин Преславски“.
Структурата на пленера, като форма на работа, позволява да се осъществи на практика една от насоките за усъвършенстване на технологията
на изобразителния процес, като същия се насити с активна творческа самостоятелна работа на студентите. Пленерът дава възможност да се наблегне не
върху словестно- абстрактна и теоретична квалификация на педагогическите
кадри, а да се обърне по-голямо внимание върху приложно- технологическата и професионално- личностната подготовка на студентите, бъдещи преподаватели по изобразително изкуство.
От друга страна пленерът дава възможност да се преодолее в известен
смисъл още един недостатък в процеса на обучение, а именно склоността да
се отчитат количествените показатели без да се има предвид качествената характеристика на изобразителната дейност.
В заключение трябва да се направи извода, че студентите много активно и с желание участват в пленерните практики на специалността. Наситени
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с емоционален заряд те водят до обогатяване на тяхната обща и специалнотеоретична подготовка и до усъвършенстване на педагогическите им знания,
учи ги на инициативност, творческа активност и самостоятелност.
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СЪСТОЯНИЕ НА ПРАВОПИСНИТЕ УМЕНИЯ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС
НА ПОМОЩНОТО УЧИЛИЩЕ
Снежана Х. Николова
STATE OF THE SPELLING SKILLS OF STUDENTS
FROM THIRD CLASS OF SPECIAL SCHOOL
Snezhana H. Nikolova
ABSTRACT: The subject of this expose is inspired by the fact in recent years in special
schools are trained a growing number of children not only with moderate and severe
mental retardation, but with multiple disabilities. This raises a number of questions
for educators working with these students related to teaching methods (traditional and
specific) and with the new features of special schools.
KEYWORDS: mental retardation, children with multiple disabilities, special schools,
spelling skills
Изследването е финансирано по проект № РД-08-288/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“
на ШУ „Еп. Константин Преславски“

Терминът „умствена изостаналост“ обобщава голяма група от нарушения в психическото развитие, при които в различна степен е засегнат интелектуалният потенциал на децата, способността им да се адаптират към социалната среда, възможностите им за пълноценно общуване с другите.
Децата с умерена и тежка умствена изостаналост се обучават в специални (помощни) училища. Това са ученици, които не усвояват държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание от I до VIII клас (чл.48,
ал.1 от Наредба №1/23.01.2009 г. на МОН). Те се обучават по специални учебни планове, както и по индивидуални образователни програми.
Най-важното средство за разговорно-битовата реч у децата с умствена
изостаналост (ДУИ) е езикът. Българският език играе доминираща роля и
това е напълно закономерно. Родният език се явява не само предмет за изучаване, но и средство за обучение, защото чрез него учениците изучават всички
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други предмети. В центъра на този учебен предмет стои изучаването на самия
език. От това как той ще бъде изучен, до каква степен ДУИ ще го овладеят в
неговата устна и писмена форма, зависи цялостният ход на по-нататъшното
им психическо развитие. Още в началния курс се поставят основите на овладяване на устната и писмената реч, за да могат учениците да се ограмотят.
Основна задача на обучението по български език е практическото усвояване на езика. Изработването на навик за писане се разглежда като една
от най-важните задачи в обучението. Формирането на този навик е сложен
и продължителен процес. От съществено значение е корекционната работа,
която подпомага преодоляването и намаляването на правописните грешки,
които учениците допускат по време на писане. Своевременната и щателна
проверка на писмените работи, непрекъснатата диференцирана корекционна
работа създават у ДУИ верен усет не само към правилното, но и четливо писмо. В настоящото изложение се застъпва тезата, че ако се прилага перманентно необходима система от упражнения на ДУИ, ще се намали времето както
за овладяване на правописните им умения, така и за тяхното подобряване.
Познавателните възможности на учениците с умерена и тежка умствена
изостаналост са сравнително малки. Поради тази особеност усвояването на
писмената реч отнема много повече време и дава малък резултат. Учениците
дори и в прогимназиалния етап не умеят да излагат в писмен вид мислите и
чувствата си, не могат да конструират правилно изречения. С помощта на
педагога те правят опити да преразказват кратки текстове и по въпросителни
изречения да композират съчинения.
Работата по развитие на речта е силно затруднена. Като правило те имат
закъсняло начало на появата на речта, силно ограничен речник (особено при
деца билингви) и неумение за вербално общуване. Естествено се налага изводът, че обучението по развитие на речта им има висок корекционен заряд.
Усвояването на буквите представлява голяма трудност за децата от първи
клас. Това се дължи на недоразвитие на фонематичното възприятие, несформиране на пространствените представи и на зрителния анализ и синтез.
Неточните представи за звуково-сричковата структура на думата водят
и до голям брой пропуски, замени и размествания на буквите при писане.
Често се изпускат представки, наставки, някои думи пишат слято. Срещат се
графични и пунктуационни грешки – смесване на букви, объркват правилата
за писане и др. Според получени резултати от проведено изследване (вж. С.
Николова, 2008) бе направен извод, че дисграфичните прояви при ученици
от началния етап на помощното училище най-често се дължат на нарушени
операции на езиков анализ и синтез, следствие от недоразвити слухово-двигателно-зрителни координации.
Писането е свързано с изпълнението на редица технически правила
(правилно държане на химикалката, изправено тяло, чисто и четливо писане и др.). От друга страна ДУИ трябва да пишат вярно и смислено. Тези
сложни процедури изискват високо организиран умствен труд, което се
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оказва трудно за тях. Налице са известни противоречия между изискванията за правилно и чисто писане и началните умения, които се оказват под
необходимото ниво.
Звуковете трябва да бъдат графично изобразени, като всяка буква заема определено място в думата, а думата – в изречението. Отделните изречения трябва да имат вътрешна връзка и да изразяват последователно мислите
на изложението. Необходимите условия за правилна писмена реч са пунктуацията и правописът на думите в изреченията. Всичко това е много трудно
за ДУИ и са необходими много усилия, докато се усвоят умения и навици за
съзнателна и самостоятелна писмена реч. В повечето случаи дори и в прогимназиалния етап не може да се говори за самостоятелна писмена реч.
Обучението в начална грамотност в помощното училище все по-рядко
се осъществява в рамките на една учебна година (първи клас). Практика от
десетина години насам е ограмотяването да продължава и във втори клас, а
все по-често обхваща и трети клас. Изучаването на звуковете и буквите се
предшества от продължителен период. Отделянето на значително време за
провеждане на занятия се обяснява с общата и речева неподготвеност на умствено изостаналите деца за училищно обучение, с нарушенията на слуховите и зрителните им възприятия, с нарушенията в артикулацията, в пространствената им ориентация, моториката, т.е. на онези компоненти, които вземат
участие в двата процеса – четене и писане.
В първи клас учениците усвояват начертанието на буквите и пишат в
тетрадки с тесни и широки редове. Тук критерий за правилно и четливо писане е точното графическо начертание на всяка буква и спазването на правилата за свързване на буквите в срички и думи.
Във втори клас учениците пишат вече в тетрадки с широки редове.
Едни пишат в началото по-дребно, а други изменят малко начертанията на
буквите. Усет за красиво писмо се създава и се затвърдява, когато учениците
започнат да пишат именно в тетрадки с широки редове.
В трети клас учениците пишат много повече. Упражненията са по-големи, затова пишат по-бързо. Основните изисквания за четливо писмо тук са:
еднакви по големина и с еднакъв наклон букви – нито много едри, нито много
дребни.
Създаването на почерк започва в трети и четвърти клас. Но все още
учениците изписват много букви съзнателно, а не автоматично, затова те
трябва да се контролират, напътстват и поправят. Необходимо е да се учат на
самоконтрол, да се възпитава у тях точен окомер и постепенно да се усъвършенстват и автоматизират правописните умения.
За да се проучи нивото на правописните умения се обследваха ученици
от III клас на ПУИ „Д-р Петър Берон“ – гр. Търговище. Това са деца с умерена
умствена изостаналост. Приложиха се Тест на Попелрайтер за изследване на
зрителните възприятия, Тест за изследване на моторната памет, дидактически тестове – диктовки и препис на текст.
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Картината на входящото ниво в трети клас е пъстра. Налице е разнороден образователен старт и затова се налага да се осъществява диференцирано
обучение. Диференциацията на обучението се определя от индивидуалните
особености на ДУИ.
Тестът на Попелрайтер се използва при изследване на зрителните възприятия. На всяко дете за половин минута се показва картонче с контури на
предмет, в който са вписани и наложени различни други предмети. Изисква
се детето да изброи наименованията на предметите, които е разпознало.
Опитът се повтаря, като преди това се обръща внимание, че целта е добре да
се наблюдават, открият и запомнят изобразените предмети.
Резултатите от проведения тест са следните:
• 40% от третокласниците разпознават всичките 5 предмета
• 40% не определят предмета, в който са вместени всички останали
• 20% не откриват и още два от вписаните предмети.
На базата на преобладаващото конкретно-образно, а не абстрактнологическо мислене ДУИ концентрират вниманието си върху детайлите, а не
възприемат предметите в тяхната цялост. Силно недоразвити са сложните
форми на психичната дейност – абстракцията и обобщението. Това придава на мисленето им конкретност и повърхностност. Децата трудно разкриват
причинните зависимости и вникват зад пределите на видимото. Разглеждат
фигурите не като едно цяло, а ги детайлират. Губят способността си да отделят главното, основното.
Вторият тест е за изследване на моторната памет.
Характерно свойство на човешката памет, като висша психична функция, е да преработва възприемания материал и да отделя важното, същественото от второстепенното. Тази преработваща способност на паметта е силно
влошена у ДУИ. Като не могат да преработват възприемания материал, те се
опитват да запомнят всичко, затова запомнят отделни, откъслечни фрази и
епизоди механично, без да могат да осмислят логическите връзки. За ДУИ
е характерно бавното запомняне, бързото забравяне и неточното възпроизвеждане.
Тестът за изследване на моторната памет, проведен с учениците от трети клас, се състои в следното. За провеждането му са необходими черна дъска и тебешир (флумастер). Начинът на действие е: с всяко дете поотделно се
описват във въздуха движения на пет подбрани фигури – Z, Λ, М, Σ и ┼. Това
се прави, като се хване водещата за детето ръка (с която то пише) и със затворени очи. След това детето си отваря очите и с тебешир (или флумастер) изобразява на черната дъска движенията, които е извършило заедно с педагога.
Резултатите са следните:
• 20 % от децата са запомнили и повторили всички фигури
• 20% не могат да запомнят само една фигура
• 20 % са повторили три фигури
• 40 % запомнят образа само на две фигури.
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Учениците възпроизвеждат образа на фигурите, с които работят ежедневно. Запомнят отделни детайли от движенията на ръката във въздуха и
асоциативно ги свързват с движенията при писане на тези знаци и букви по
български език и математика – Λ, М и ┼.
Проведеното изследване още веднъж потвърждава тезата за конкретно-образното мислене на ДУИ. Тяхната памет услужливо им поднася старото
и запомненото, а не се стреми да усвои и преработи новото.
За определяне нивото на правописните умения в началото на трети клас
се направи препис на текст от стр. 15 на учебника по Български език за трети
клас на помощните училища – първи куплет от стихотворението „Родна реч“.
Ако на писането се гледа само като на механична дейност, която цели неговото автоматизиране, то в този случай не може да изиграе положителна роля.
Автоматичната дейност при преписи изисква редица предварителни умения.
Например още в първи и втори клас на учениците се поставят задачи да преписват текст, предварително анализиран и изяснен. Вниманието трябва да се насочи към правилното писане на всички по-трудни думи за произнасяне и писане.
Тогава преписът спомага думите да се пишат вярно. От друга страна, усвояването на тези думи създава възможност те да се включват постепенно в активния
речник на ДУИ. Добре е учениците да почувстват значимостта на преписването.
Необходимо е то да се свърже с четенето чрез правилен разбор и осмисляне на
текста. При всяко преписване предварително се изясняват необходимите правописни правила и се прави подготовка за преписа на по-трудните думи и фрази.
Резултатите от преписа са следните:
• 40% от учениците са спазвали изискванията за чисто и четливо писмо. Изписвали са буквите точно, не са опростили конфигурацията
им, спазвали са лек наклон при писането. Буквите са еднакви по височина и ширина. Текстът е добре разположен върху листа.
• 60% от резултатите не могат да се определят като добри. Буквите са
изписани неточно, имат опростена или изопачена конфигурация, не
е спазен наклонът. Буквите са различни по височина и ширина, неправилно са свързани.
Анализирайки грешките след проверката на преписа, се набелязаха
мерки за подобрение на правописните умения на учениците:
• да преписват в тетрадките си (изборно) образци на букви;
• да съединяват буквите в думи и изречения;
• да преписват по образци.
Диктовката е добър начин за проверка нивото на правописните умения
в началото на учебната година. При подбора на текстовете за диктовка се проявява стремеж да бъдат наситени с правописни и пунктуационни особености.
Диктовката е важна при усвояването и развитието на правописните умения.
В началото на трети клас се направи диктовка с цел установяване състоянието на правописните умения. Тя се състои от три изречения: Цветана
написа писмо. Аз имам нова шапка. Баба купи зеленчуци.
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Резултатите от диктовката са следните:
• пропуснати гласни букви – 60%
• пропуснати съгласни букви – 40%
• слети думи, неразделени – 40%
• пропуснали препинателни знаци – 40%
• неправилно пренасяне части от думи на нов ред – 20%
• започнати изречение с малка буква – 40%
• незавършени изречения – 20%
• пропуснати цели изречения – 40%.
Въз основа на допуснатите грешки се установяват затрудненията на
всеки ученик и се определя съдържанието на индивидуалната работа с него.
Чрез анализ на диктовките и преписите се разкрива нивото на постигнатата грамотност и нивото на усвоените правописни правила. Необходимо
е перманентно да се анализират грешките, които учениците допускат. Само
така обучението може да е ефективно. Без да се установи каква е правописната грамотност, не е възможно да се работи за овладяване на правописните навици. След проверките на писмените работи се определя характерът на грешките. Понякога те са допуснати случайно, друг път са типични грешки, които
показват повърхностни знания и нетрайни правописни умения и навици.
ДУИ не разбират и не могат да откриват своите грешки и затова много често
ги повтарят. Необходимо е да осъзнаят добре правилото чрез разнообразни
упражнения и да затвърдят навиците си за правилно писане на думите. За
усвояването на правописните умения е необходима дългосрочна програма,
чрез която да се осигури задълбочено и съзнателно усвояване на правописните правила.
Много важен момент е предотвратяването, поправката и отчитането на
грешките. Като заключителен етап от една добре изградена система за усвояване и овладяване на правописните навици тази работа може да има решаващо значение за общата езикова култура на ДУИ и по-специално за културата
на писмената им реч.
След анализа на резултатите от проведените тестове с учениците в края
на първи учебен срок се набелязаха следните мерки за подобряване на писмените им навици:
• с всеки ученик да се провежда индивидуална работа в зависимост от
равнището на правописните му умения
• непрекъснато да се работи за формиране на правоговорни умения и
речева култура
• системно да се използват различни видове преписи, диктовки и граматически упражнения за овладяване на граматическите правила
• да се мотивират учениците за активно участие по време на уроците
• усилено да се работи за овладяване на българския език от децата билингви
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• да се поддържа постоянна връзка с родителите –да са информирани
за постиженията и трудностите, за да има единодействие за осъществяване на общите цели
• задължително взаимодействие с логопеда, работещ с децата с речеви
нарушения.
Сложната система от връзки между граматичното правило и правописните умения е трудно да се образува у ДУИ на базата само на едно или две
затвърдявания на учебния материал. Необходими са редица упражнения и
повторения, които да се извършват на определени интервали от време, за да
могат ДУИ да усвояват постепенно и съзнателно граматичния материал. В часовете за затвърдяване е необходима много осмислена и задълбочена работа,
за да се създадат достатъчно здрави асоциативни връзки, които по-нататък
трябва да се активизират и доусъвършенстват и да се формират трайни граматически понятия и правописни умения у ДУИ.
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ABSTRACT: In Bulgaria, the provision of a supportive environment in the education
of children with special educational needs depends on a number of parameters of legal,
educational and social terms. The actuality of this problem is undeniable, given that the
inclusion of children with special educational needs is a priority in the overall reform of
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Децата се различават по своите възможности за обучение. Различието
при децата със специални образователни потребности (СОП) е породено
както от органични (биологични) фактори, така и от чисто социални причини. Това налага учителите в общообразователните училища и специалните
(ресурсни) педагози да адаптират своята дейност към индивидуалните потребности на всеки ученик. Образователните стратегии трябва да осигуряват
на всяко дете, независимо от различието му и факторите, които обуславят
неговата поява, включване в образователната система, т.е. практическо приобщаване.
Интеграцията не е механично поставяне на децата със СОП в общообразователна среда, а е постоянен процес на включване и приобщаване.
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Обучението и възпитанието на децата със СОП трябва изцяло да е съобразено с индивидуалните им потенциални възможности за развитие. Един от
основните принципи на интегрираното обучение е, че всички деца трябва да
учат заедно, където и когато е възможно, независимо от техните затруднения.
В литературата и международното законодателство все по-често се среща концепцията за „inclusive education“. Това е приобщаващо или включващо
образование. В последните години наред с термина интегрирано обучение
(залегнал в основните нормативни документи) все по-често се използват понятия като: включващо образование и приобщаващо образование. В съдържателен план тези понятия не са идентични. Приобщаващото образование
може да се определи едновременно като философия и политика, стремящи се
да реформират общообразователните училища и детски градини, за да станат
достъпни за всички деца.
С разкриването на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП в България и с развитието на интегрираното обучение значително намаля броят на учениците с
увреждания в специалните училища.
Разглеждайки съдържанието на включващото образование, е необходимо да се уточни, че у нас образователната система все още е в период на
адаптация от интегрирано обучение към приобщаващо образование. Важен
компонент тук се явява подкрепящата среда. Редица учени посочват важността на подкрепяща среда и мерките, които трябва да се приложат в процеса на
приобщаване. Stainback and Stainback (1996) твърдят, че приобщаващо училище е това, в което „…всички имат място, приети са, подкрепят се от своите
връстници и други членове на училищната общност в процеса на посрещане
на техните образователни потребности“.
Подкрепящата среда в училище включва в себе си всичко, което предлага възможност на детето със СОП да изрази своите силни страни и да се
включи в общообразователния процес. Нашето изходно разбиране е, че всяко дете може да участва в общообразователния процес, ако му бъде осигурена подходящата подкрепяща среда. Трябва да се има предвид обаче, че тази
среда не трябва да бъде изградена отделно и изолирано от всички останали
ученици.
В настоящото изложение представяме част от резултати от анкетно
проучване сред педагози и родители на деца с и без СОП относно създаването
и организирането на подкрепяща среда, както и влиянието ѝ в контекста на
приобщаващото образование.
Анкетата се проведе сред 60 учители и родители от Варненска област –
гр. Варна, гр. Провадия и гр. Белослав. Представяме отговорите на три основни въпроса:
1. Има ли затруднения при интегрирането на децата със СОП в масовите детски градини и общообразователните училища и от какъв
характер са те?
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Като обща тенденция в отговорите на респондентите може да се установи, че всички изследвани категории посочват наличието на различни затруднения при изграждането на подкрепяща среда за децата със СОП. Наличието
на трудности от различен характер посочват 65 % от анкетираните учители и
70 % от родителите на децата със СОП. Наличието на затруднения посочват
и 35 % от родителите на другите деца, обучаващи се в общообразователна
среда.
Най-висок е процентът на респондентите, които смятат, че има затруднения в процеса на интеграция в малките градове, докато в областния град
(Варна) техният процент е значително по-малък. Очевидно, причина за това
(според интегрираните данни от анкетите) е по-добрата материална база на
отделните детски градини и училища.
Мнението на респондентите е отчетено и анализирано и според трите
групи причини за затрудненията при интегрирането на децата със СОП, а
именно:
• затруднения на физическата среда;
• затруднения в общуването;
• затруднения, породени от отношението на другите обучаващи се към
децата със специални образователни потребности.

Групи респонденти
Родители на деца със СОП
Родители на други деца
Ресурсни учители
Общообразователни учители

Причини за трудности при интеграцията на деца
със СОП
Физическа
Социална
Междуличностно
среда
среда
общуване
48
30
38
28
23
49
28
42
30
30
38
32

Таблица №1. Основни причини за трудностите, срещани в процеса на интеграция
(в %)

Прави впечатление, че отделните групи респонденти посочват различни
причини като водещи при интеграцията на деца със СОП. За родителите на тези
деца това е физическата среда (при 48% от отговорите); за родителите на децата
в норма това е междуличностното общуване (при 49% от отговорите), а за ресурсните учители това е социалната среда. Интересен факт е, че за учителите от
масовите детски градини и общообразователните училища и трите причини са
с относително еднаква тежест, като леко преобладава социалната среда.
В разпределението на данните се забелязва определена тенденция.
Колкото по-малък е градът, толкова по-значимо е въздействието на материалните фактори, а колкото по-голям е градът, толкова по-значими са факторите на социалната среда и общуването.
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Друга тенденция, имаща висок коефициент на корелация с посочената по-горе „географска“ тенденция, е преобладаващото мнение, че в малките
градове родителите на децата както със, така и без СОП дават приоритет на
материалните пред социалните фактори за затрудненията в процеса на интеграция.
2. Съществуват ли в България социални условия за създаването на подкрепяща среда за децата със специални потребности?
Данните от изследването показват, че според родителите им 76 % от децата, обучаващи се в общообразователните училища, са склонни да проявят
толерантно отношение към децата, които са различни от тях. Повече от половината от децата обаче едва ли биха избрали деца със специални потребности
за свои приятели.
Въпреки че като цяло е декларирано толерантно отношение към децата със СОП, те са разглеждани като „други“ от основната част от учениците.
Може да се направи изводът, че децата в норма трудно си представят процеса
на пълноценна интеграция на хора със специални потребности в обществото
като цяло.
Родителите на децата без СОП декларират готовност за създаване на
условия за подкрепяща среда. Готовност за това изразяват повече от половината от анкетираните. 69 % от тях посочват, че не биха могли да артикулират
какви модели на поведение, свързани с процеса на интеграция, би трябвало
да се прилагат. Определен процент от тези родители (14 %) посочват, че знаят
какво точно трябва да направят при домашното възпитание на децата си, за
да бъдат те по-толерантни в процеса на интеграция, но заедно с това времето за общуване между тях и техните деца е недостатъчно, за да приложат
тези знания на практика. От цялата съвкупност на тази категория изследвани
лица едва 17 % включват в общуването със своите деца темите, свързани с
толерантно отношение към децата със СОП и необходимостта от тяхната интеграция в ученическите колективи.
Според родителите на деца със СОП се забелязва значима тенденция за интегритет на децата им в обществото на своите връстници (87 %).
Практически много малък процент считат, че децата им трябва да се обучават
в специални, отделни от общообразователните учебни заведения (едва 5 %).
Едновременно с това, повече от половината – 58 % не са запознати с методиките, които биха подпомогнали интеграцията на техните деца. Готовност
да се запознаят с подобни методики изразяват 89 % от тях. Готовност да подпомогнат работата на ресурсните педагози изразяват 85 % от родителите.
На практика всички изследвани групи посочват необходимостта от
институционално подпомагане на процеса на интеграция (93,6 % от цялата
съвкупност).
3. Съществува ли реална (техническа и финансова) възможност според
мнението на ресурсните учители и учителите в общообразователните училища за създаването на подкрепяща среда, насърчаваща ин-
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тегрирането на деца със СОП в социалната среда на останалите
ученици?
На този въпрос и двете категории учители дават утвърдителен отговор
(80,7 %). Процентът положителни отговори при общообразователните учители, обаче, е значително по-малък (63,6 %, съпоставен с 97,8 % при ресурсните
учители).
Чрез отговорите в анкетните карти е проследена корелацията между
възрастта на преподавателите и тяхното мнение относно възможностите за
интеграцията на децата със специални потребности в общообразователните
училища. 38,7 % от учителите от възрастова категория над 35 години изказват
положително мнение за възможностите за интеграция (особено във възрастовата категория над 45 г.). По-младите им колеги са значително по-оптимистични. Положително мнение изразяват 89,9 % от тях.
Независимо от положителната оценка, която се дава за възможността
за създаване на подкрепяща среда, учителите считат, че днес, а и в близко бъдеще, подобна интеграция среща сериозни трудности.
Основните затруднения според тях са липсата на достатъчни материални възможности. Не само общообразователните учители, но и ресурсните
учители заявяват, че имат необходимост от по-голяма подготовка и квалификация. Това в голяма степен касае учителите в масовите детски градини
и училища, където интегрирано се обучават деца със СОП. Педагозите не се
чувстват подготвени да оказват необходимата подкрепа на учениците със
СОП и не могат пълноценно да участват при изработването на индивидуалните им образователни програми.
Елементи на подкрепа
Обучение и
Материални
Групи
допълнителна
възможности
учители
квалификация
Ресурсни учители
56
39
Общообразователни учители
68
79

Ангажираност
на институции
43
51

Таблица №2. Трудности при осъществяване на подкрепяща среда (в %)

От представените резултати в Таблица №2 може да се направи изводът,
че трудностите при реализирането на подкрепа от страна на различните категории учители са с различна тежест.
Водещо значение според ресурсните педагози има изграждането на съответна материална база както за провеждане на учебните занятия, така и за
подготовка при изграждането на подкрепящата среда.
Необходимостта от допълнителна квалификация в областта на създаването на подкрепяща среда е водеща при учителите, работещи в общообразователните учебни заведения. Една от проблемните области, посочена от
педагогическия състав, е слабата пригоденост на учебните програми към възможността за изграждане на подкрепяща среда.
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Значение според двете групи учители за изграждането на подкрепяща
среда има и повишаване нивото на толерантност към децата със СОП в обществото като цяло. Според мнението и на двете групи в това отношение е
направено изключително малко. Това затруднява провеждането на дейности,
свързани с изграждането на подкрепяща среда в училище. Основният проблем, който е дефиниран, е прекалено малкият обем и фрагментарността на
информацията, свързана с изграждането на подкрепяща среда, както и ползата за обществото от реализирането на този модел. Специалистите посочват
относително слабата заинтересованост на институциите от реализацията на
действия, свързани със създаването на подкрепяща среда и интеграция на
учениците със СОП в обществото към настоящия момент.
Изводи от анкетното проучване:
• Всички участници в образователния процес посочват наличието на
сериозни затруднения в резултат на състоянието към настоящия момент на подкрепяща среда за децата със СОП.
• Има изразено ясно желание от страна на общообразователните учители и родителите на децата със специални потребности да участват
по-директно в обучението им. Едновременно с това се отчита, че и
двете групи не се чувстват компетентни и достатъчно подготвени за
подобни взаимодействия. Налице е ниска мотивация от страна на
учителите.
• Административните параметри (географското разположение и големина на населените места) и възрастта на работещите в образователната система оказват влияние върху познанията и нивата на интеграция.
• В училищата, в които има изградена по-добра подкрепяща среда, се
наблюдават и по-добри показатели на удовлетвореност на учителите
и на родителите на деца с и без СОП.
Тенденцията за увеличаване на броя на интегрираните деца и ученици
със СОП в общообразователната среда е постоянна. Необходимо е:
• планиране и реформиране на училищната инфраструктура;
• подобряване и разширяване на компетенциите на учителите от общообразователните детски градини и училища за работа с деца със СОП;
• изграждане на нови тип взаимоотношения между родители, деца и
учители, основани на доверието и взаимната подкрепа.
Децата със СОП определено създават предизвикателства пред съвременната образователна практика. Това от своя страна налага търсенето на добре обмислени, адекватни и ефективни решения, а не експериментиране със
спонтанни идеи за интегрираното и включващото обучение, които в контекста на българската действителност вероятно крият педагогически рискове.
Процесът на включване на деца със СОП в общообразователните училища не трябва да е стихиен, неплавен, и „на всяка цена“. Освен това е немислимо
осъществяването на включващо обучение без участието на специални педагози или ресурсни учители, които имат най-важните функции в този процес.
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Включването на деца със СОП в масовите училища изисква преосмисляне на традиционните подходи за преподаване и търсенето на нови, които
да са съобразени със специфичните индивидуални особености в развитието
на всяко дете и неговите разнообразни потребности.
Независимо от това дали детето ще се обучава в общообразователна
среда, или специално в училище е нужно ударението да се постави върху качеството на обучението и образованието, осигурени му от подходяща подкрепяща среда.
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ABSTRACT: The report reviews the innovations of pedagogic technologies used in the
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Качеството на предучилищното образование се определя до голяма
степен от педагогическите технологии, които представляват системи от методи, похвати и средства, които използва учителят. В. П. Беспалко и Ш. А.
Амонашвили разглеждат педагогическата технология като средство за взаимодействие на педагога и детето в педагогическия процес [1, 86]. Педагогическите
технологии осигуряват възможност децата да усвояват успешно знания, умения и навици, съдействат за развитието на личността на детето.
Затова в условията на образователните реформи особено значение придобива иновационната дейност, насочена към въвеждането на педагогически
технологии. Иновационните технологии са не само съвременните технологии, а и тези, които през годините са доказали своята ефективност.
Съвременна технология е хуманно-личностната технология. Това е
възпитателна система, в която детето се поставя в центъра на педагогическия
процес. Личностно ориентираното възпитание се основава на хуманното отношение към детето; на съобразяването с неговите интереси и потребности;
на спазване на правата му и създаване на условия за успешното му разви-
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тие. Измененията, които се осъществяват в предучилищното образование, са
свързани и с промяната на положението на детето. То се превръща в уважавана личност и в партньор в съвместната дейност с учителя.
Н. Михайленко, Н. Короткова предлагат да се осъществява хуманизацията на педагогическия процес в следните направления:
– изменение на формите на общуване с децата – от авторитарно въздействие към общуване, ориентирано към личностното своеобразие на всяко
дете, към установяването на доверителни, партньорски отношения;
– обновяване на формите и съдържанието на обучаващите занятия от
фронтални към групови, съкращаване на количеството на занятията
за сметка на подбора на ефективно за развитието на децата образователно съдържание;
– отказ от политико-идеологизирани конкретни сведения при запознаването с околната действителност;
– насищане живота на децата с класическа и съвременна музика, произведения на изобразителното изкуство, използване на най-добрите
образци на детската литература, ориентиращи към общочовешките
нравственни ценности, разширяване на кръгозора на детето;
– преобразуване на предметната среда и жизненното пространство в
занималнята с цел обезпечаване на свободна самостоятелна дейност
и творчество на децата в съответствие с техните желания и склон
ности, с избора на дейността и нейните форми – съвместни с връстниците или индивидуални.
Иновационни са и игровите технологии, които се прилагат в детската
градина. Понятието „игрови педагогически технологии“ включва достатъчно
обширна група от методи, похвати и форми за организация на педагогическия
процес. Те обхващат част от педагогическия процес и включват разнообразни
игри и упражнения. Недооценяването на ролята на играта за развитието на
детето налага да се възстанови нейното място в педагогическия процес. За
целта е необходимо по-често да се организират игрово-познавателни ситуации и се използва играта като технология за самостоятелна индивидуална,
групова и колективна дейност.
Проектната дейност в предучилищните възпитателни заведения е
иновационен модел за развитието на децата. Тази технология е разработена
от У. Килпатрик, Е. Колингс и др. Днес идеята за обучение чрез проекти е
обогатена. Проектът се разглежда като метод за постигане на определена цел
чрез решаването на даден проблем. В хода на решаването на проблема децата
използват своя опит и знания. Е. Евдокимова разглежда проектната дейност в
предучилищното образование като комплексна дейност, участниците в която
автоматично (без специално поставяне на дидактическа задача от страна на
организаторите) усвояват нови понятия и представи в различните сфери на
живота: производствени, лични, социално-политически. Това е разнообразна
(интегрирана) дейност за осъществяване на определена цел [3, 44].
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През последните години в редица детски градини се правят опити да
се организира дейността на децата по даден проект. Това са предимно частни
детски градини, но проектната дейност се реализира, макар и не толкова широко, също в общински предучилищни възпитателни заведения. На настоящия етап проектите се разделят на игрови, изследователски, комуникативни,
творчески и информационни.
В зависимост от времетренето проектите могат да бъдат краткосрочни,
средни и дългосрочни, а по количеството на участващите в тях – индивидуални, групови и колективни. Проектната дейност в детската градина успешно
се реализира чрез организационната форма, наречена „учебен сценарий“. За
първи път тази организационна форма е предложена в проекта за предучилищно възпитание на Г. Ангушев, Д. Немцов, Г. Илиева и Е. Йорданова. Покъсно тази форма се утвърждава с наименованието „познавателен сценарий“.
Иновация в предучилищното образование е използването на съвременни специални технически информационни средства – компютър, интерактивна дъска, аудио, видео, мултимедиа и др. Съвременните информационни
технологии заемат все по-важно място в учебно-възпитателната дейност в
детските градини. Според И. Карелина най-целесъобразно в обучението на
децата от предучилищна възраст e да се прилагат следните информационни
технологии:
– технологии, основани на използването на мултимедийни презентации;
– технологии, при които се използват информационно-обучаващи
компютърни програми;
– технологии, в които се използват програми за диагностика на децата
[2, 60].
В детската градина се използва най-често компютърът. Компютърното
обучение е процес на предаване на информация на децата с помощта на компютъра. През последните години в някои детски градини се закупуват и интерактивни дъски. Съвременните информационни технологии повишават
познавателната активност на децата и съдействат за тяхното интелектуално
развитие. Приложението им обаче трябва да отговаря на физиологичните
норми и на санитарните изисквания. В такъв случай те няма да навредят на
здравето на децата.
Педагогическите технологии, основани на здравословния начин на
живот на децата, имат за цел не само да се подобри тяхното здраве, но и да
се осъществи още по-рационална организация на двигателната им дейност.
Те формират у децата начални представи за здравословен начин на живот. В
детските градини у нас обаче не се полагат достатъчни грижи за закаляването
на децата. Те прекарват много малко време на открито. През студените дни
децата не се извеждат на двора на детската градина. Необходимо е повече режимни моменти да се организират на открито.
Особена грижа през последните години се полага за здравословното
хранене на децата в детските градини. В менюто на децата се включват храни,
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които до този момент не са предлагани в детските учреждения, но са изключително полезни за тяхното здраве, например овесени ядки, мюсли и други.
Въвежда се допълнителна закуска в 10 часа, която е известна с наименованието „подкрепяща“. В този режимен момент на децата се предлагат предимно
плодове за консумация.
Технология на проблемното обучение е такава организация на педагогическия процес, която предполага създаването на проблемни ситуации. Целта
на проблемното обучение е самостоятелно да се придобият знания, умения
и навици от децата чрез решаването на проблемни ситуации. Проблемната
ситуация се характеризира с известно напрежение, с интелектуално затруднение на детето, когато то не намира обяснение на някой факт или явление.
За да реши проблемната ситуация, детето трябва да използва нови способи на
действия. Проблемната ситуация съдържа следните компоненти:
– неизвестни знания;
– противоречие, когато наличният опит не позволява да се реши познавателната задача;
– познавателна потребност;
– интелектуални възможности на детето да открие новото.
Според И. П. Подласи предимството на проблемното обучение се състои в самостоятелно добиване на знания по пътя на собствената творческа
дейност, на високия интерес към учебната дейност, на развитието на продуктивното мислене, на трайни и действени резултати. Към недостатъците се отнасят слабото управление на познавателната дейност от страна на учителя и
голямата загуба на време за постигане на целите [4, 219].
Създател на технологията ТРИЗ (теория на решаването на изобретателски задачи е Г. С. Алтшулер. Целта на прилагането на тази технология в
детската градина е създаването на пластично, нестандартно, диалектическо
мислене и творческо въображение. Към методите и похватите на технологията ТРИЗ се отнасят:
– метод на фокалните (фиксираните) обекти;
– „тайна на двойния“ или разкриване на противоречивостта в обекта;
– решаване на приказни задачи или измисляне на нови приказки;
– „метод на малките човечета“ и др.[1, 96 – 97].
Целта на технологията на изследователската дейност е децата да установят свойствата на обектите, да открият връзки между тях, да посочат причините за настъпващите промени в изследваните обекти и т. н. Алгоритъмът
на изследователската дейност е следният:
1) Поставяне на темата на изследователската дейност;
2) Формулиране на целта на изследване;
3) Поставяне на задачите на изследване;
4) Прогнозиране на резултатите от изследователската дейност;
5) Планиране на изследователската дейност;
6) Провеждане на експеримента (елементарния опит);
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7) Формулиране на изводите от изследването.
В предучилищните възпитателни заведения се прилагат и други педагогически технологии – технология на портфолиото и др. Съвременният учител
в детската градина се стреми да разнообразява технологиите на възпитание и
обучение. Те създават условия за пълноценно развитие на децата от предучилищна възраст и повишават качеството на педагогическия процес в предучилищните възпитателни заведения.
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ABSTRACT: A questionnaire survey of 54 parents is conducted. Questions concern the
impact of the swimming on the physical and health condition of preschool children. The
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made for practice.
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от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В по-голямата си част от известните теоретични и теоретико емпирични подходи физическото възпитание се възприема като съставна част
от цялостното възпитание и развитие на личността. Физическата култура
има важно значение за разширяване границите на адаптация на личността
към постоянно изменящите се условия на живот и за продължително съхраняване на творческите възможности. Тя се превръща в съществен фактор
за хармонично развитие на човека.Смисълът на всяка физическа образователно-възпитателна дейност се състои в постигане на оптимално функционално и морфологично равновесие на организма при взаимодействието му
със средата, осигуряване на физическо и психическо здраве на личността
[2,5,11,13].
В процеса на изграждане у детето на положително отношение към
спорта важно място заема плуването като спорт с мощно оздравително и закаляващо въздействие. То развива и усъвършенства всички функции на организма и повлиява правилното физическо развитие.
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Учебните планове и програми са компоненти на нормативната основа
на системата за физическо възпитание. Тяхното съдържание се влияе преди
всичко от действащата образователна стратегия на държавата и социалноикономическите фактори. Подчинени са на изискванията за демократизация
и хуманизация на педагогическия процес и тенденциите за евроинтеграция.
В повечето от тях се подчертава, че детските заведения трябва да осигуряват
условия за хармонично психофизическо развитие и възпитание на децата.
Независимо че тези задачи се решават по всички педагогически направления,
най-силно въздействащо се откроява съдържанието на работата по физическо възпитание като структурен елемент на физическата култура в детската
градина [1,4,6].
Целта на изследването е да се проучат мнението и нагласата на родителите за възможността целенасочено да се усъвършенствант плувните умения
на децата от предучилищна възраст.
Основни задачи:
1. Да се проучат теоретични концепции и емпирични изследвания,
свързани с плуването на децата в предучилищна възраст.
2. Да се проучи отношението на родителите към заниманията по плуване в Обединено детско заведение №3„Делфинче“ – гр. Варна.
3. Да се анализират резултатите от проведеното проучване, да се синтезират изводи и да се изведат препоръки за усъвършенстване на практическата работа.
Във връзка с проучването за началното обучение на децата по плуване
проведохме анкета с 54 родители на деца от детската градина. Анкетата съдържа 12 въпроса, насочени към проучване на отношението на родителите
към спорта плуване, здравословното състояние на децата, педагогическите
способности на учителите, мястото на плуването в детската градина и ефективността от заниманията по плуване.
Aнализ на резултатите:
В „Правилник за прилагане на Закона за народната просвета“ раздел
III (Нов – ДВ, бр. 1 от 2009 г.) „Родители“ чл. 140 гласи: „Детската градина, училището и обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка,
обучение и възпитание на децата и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите“ [10].
По този начин ролята на родителската общност и детската градина е
нормативно определена. Ролята на детската градина за отглеждането, възпитанието и обучението на децата в нея се допълва съдържателно и в чл. 132 на
същия правилник със следния текст: „Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират равни възможности за физическо, духовно и социално развитие…“ [10].
Предучилищните заведения имат натрупан значителен опит в организирането на образователната и семейната среда, така че тя да отговаря на съвременните представи на обществото. Една от основните цели на детското
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заведение е усъвършенстване на педагогическото взаимодействие в периода
на възпитанието с оглед физическото развитие на децата и формирането на
начални спортни умения.
Предучилищната образователна система в България превъзхожда редица страни от Европа и света, по отношение въведеното обучение по плуване в детските градини. Във Варна началото е поставено преди около 34 – 35
години, с построяването на първата детска градина с басейн в ЦДГ 35“Незабравка“. Това са осемдесетте години на 20век, когато започва и изграждането
на детски заведения с плувен басейн. Тогавашното Просветно министерство
отделя приoритетно внимание върху обучението по плуване в ранна и начална детска възраст по примера на ГДР. Създава се приемствена верига в
обучението по плуване,чието начало е поставено чрез обучението в основни
плувни умения в детската градина.
Необходимо ли е плуването да стане задължителна дисциплина в детските градини и училищата? Достатъчно ефективно ли е обучението по плуване? – това са част от въпросите, чрез които проучихме мнението на родителите за ролята на плуването в живота на децата, които групирахме по критерии в три групи:
1. Критерий – влияние на плуването върху детския организъм.
2. Критерий – влияние на плуването върху здравето на детето.
3. Критерий – отношение на родителите към плуването като спорт,
приложим в детската градина.

Фиг. 1. Влияние на плуването върху детския организъм

Децата на 88,89 % от анкетираните родители посещават заниманията
по плуване редовно в детската градина. Същите посочват, че децата им боледуват по-малко и в по-голяма степен развиват своите умения и физически
качества. Голяма част от отзовалите се посочват (88,89 %), че в бъдеще време,
ако в училището, в което ще учи детето има басейн, децата им ще продължат
с готовност да посещават заниманията по плуване, защото те вече са изградили положително отношение към този спорт. Останалите 11,11 % са на мнение,
че класно урочната система в училище ангажира децата в много голяма сте-
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пен и няма да им остава време за плуване. Независимо от това те са на мнение, че плуването оказва благотворно и здравословно влияние върху детския
организъм. Липсват отговори, че плуването не способства за физическото и
здравословното развитие на децата (фиг. 1).

Фиг. 2. Влияние на плуването върху здравето на децата

По втория критерий за благотворното влияние на плуването върху
здравето на децата въпросите целяха да ни ориентират за честотата на заболеваемост на децата. Според 74 % от родителите най-често децата страдат от
простудни заболявания. Причините според тях са слабите съпротивителни
възможности на детския организъм. В тази връзка те са на мнение, че плуването допринася именно за закаляването на децата. При някои отговори отриваме, че има деца с наднормено тегло и с други по-сериозни заболявания.
Ето защо 26 % от родителите посочват, че не е достатъчно само плуването за
здравословното израстване на детето, а също така и други закалителни процедури, като се използват допълнителните средства на физическото възпитание (фиг. 2).
По третия критерий, 85,19% от родителите одобряват начина, по който
се преподава плуването в детската градина. Повод за това им дава наблюдението на проведените открити занимания с техните деца. Според тях плуването трябва да стане задължителна дисциплина в детските градини и училищата, защото това ще съдейства за укрепване на детския организъм, за подобряване на физическото и психичното здраве на децата. В предварителната
подготовка на урока по плуване освен закалителните процедури се съдейства
за изграждане на хигиенни навици. Родителите дават положителна оценка на
иновативния подход при преодоляване на страха от водата и привикване със
специфичните особености на водната среда (фиг. 3).
Останалите 14,81% са родители на деца, които често отсъстват и боледуват. Те оценяват положителното влияние на плуването за тяхното физическото развитие и здравно състояние, но смятат, че групите са многобройни
и не е достатъчно ефективно обучението по плуване, тъй като се ограничава
индивидуалият подход.
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Фиг. 3 Отношение на родителите към плуването като спорт

От проведената анкета с родителите можем да направим извода, че
детската градина не може да остане затворена за актуалните обществени потребности и изисквания за здравето, физическото и психическото развитие
на децата. Необходимо е сериозно професионално отношение към работата с
децата и родителите като партньори на основата на разбирателство и единомислие при решаване на въпроси, свързани със спорта плуване.
Обобщението, което се налага от социалогическото проучване е, че повече от две трети от анкетираните родители смятат, че плуването допринася
във висока степен за правилното физическо развитие на децата, положително
повлиява тяхното здраве и има приложение в детската градина.
На базата на анализа и обощенията си позволяваме да дадем някои препоръки:
1. Да се съдейства за повишаване информираността на родителите за
спорта плуване и възможностите за реализирането му в детската градина;
2. Целенасочено родителите да се информират и запознават с плувните
умения на децата от предучилищна възраст.
3. Да се приобщават родителите за възпитание на положително отношение на децата към спорта плуване чрез организиране на открити занимания и състезания по плуване.
4. Препоръчваме на принципа на обмен между детските заведения и
школи да се регламентира едно по-всобхватно използване на плуването, като
се осигури по-широк достъп на децата до съоръженията за плуване.
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1. Подготовка за работа в MIDI проект
В този първи елемент на структурния модел на MIDI технологията се констатира
размитост на информацията, като тази констатация е направена на базата на технологично
обусловените за всяка стъпка от тази технология цели и задачи. Тази размитост се отнася до
следните неопределености:
 лингвистична неопределеност, свързана с избора на синтезаторни изходи за
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1. Подготовка за работа в MIDI проект
В този първи елемент на структурния модел на MIDI технологията се
констатира размитост на информацията, като тази констатация е направена
на базата на технологично обусловените за всяка стъпка от тази технология
цели и задачи. Тази размитост се отнася до следните неопределености:
• лингвистична неопределеност, свързана с избора на синтезаторни
изходи за интерпретация на MIDI-съобщенията (пакетите от данни),
с избора на MIDI-канали и с избора на пач за всяка музикална пария;
• неопределеност, свързана с невъзможност за пълно и точно описание
на процесите, отнасящи се до избора на MIDI-изходи, MIDI-канали и
пачове за всяка музикална партия;
• неопределеност, свързана с невъзможност за формализиране на описанието на понятията за качество, отнасящи се до избор на MIDIизходи, MIDI-канали и пачове за всяка музикална партия.
2. Въвеждане на MIDI информация
И във втория елемент на структурния модел на MIDI технологията се
констатират неопределености, отнасящи се до въвеждането на MIDI информация и създаването на музикалните партии на творбата посредством различни начини на въвеждане [1]:
• лингвистична неопределеност, свързана с избора на начин за въвеждане на MIDI информация и съобразяването с конкретна музикална
тема при създаването на дадена музикална партия;
• неопределеност, свързана с невъзможност за пълно и точно описание на процеса, отнасящ се до избор на начина на въвеждане на MIDI
информация и съобразяването с музикалната тема за създаване на
конкретна музикална партия;
• неопределеност, свързана с невъзможност за формализиране на описанието на качествените понятия, отнасящи се до начините за въвеждане на MIDI информация и до съобразяването с конкретната
музикална тема за създаване на дадена музикална партия.
3. Редактиране на MIDI информация
Във втория елемент на структурния модел на MIDI технологията, свързан с технологично обоснованите стъпки за редактиране на MIDI информация, също се констатира размитост, отнасяща се до следните видове неопределености:
1. Лингвистични неопределености, свързани с:
• определяне на силата на звучене на всяка партия съобразно ролята и
функцията ѝ в творбата;
• определяне на мястото на всяка партия вляво и вдясно от центъра на
стереофонията, съобразно нейната роля и функция в творбата;
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• постигане на необходимата изразителност във всяка партия съобразно нейната роля и функция в творбата;
• постигане на метроритмичен синхрон по зададена времева скала
между всички партии в творбата;
• постигане на акустично поле за всяка от музикалните партии, отговарящо на нейното място и роля в творбата.
2. Неопределености, свързани с невъзможност за пълно и точно описание на обекти и процеси, отнасящи се до:
• определяне на силата на звучене на дадена партия спрямо всички останали, съобразно нейната роля и функция в творбата;
• определяне на мястото на всяка партия вляво и вдясно от центъра на
стереофонията, съобразно нейната роля и функция в творбата;
• постигане на метроритмичен синхрон по зададена времева скала
между всички партии в творбата;
• постигане на акустично поле за всяка от музикалните партии, отговарящо на нейното място и роля в творбата.
3. Неопределености, свързани с невъзможност за формализиране на описанието на понятията за качество, отнасящи се до:
• определяне на силата на звучене на дадена партия спрямо всички останали, съобразно нейната роля и функция в творбата;
• определяне на мястото на всяка партия вляво и вдясно от центъра на
стереофонията, съобразно нейната роля и функция в творбата;
• постигане на метроритмичен синхрон по зададена времева скала
между всички партии в творбата;
• постигане на акустично поле за всяка от музикалните партии, отговарящо на нейното място и роля в творбата.
4. Редактиране на информацията от крайния резултат
В четвъртия елемент на структурния модел, на базата на технологично обоснованите стъпки за редактиране на MIDI информация, се констатира
размитост, отнасяща се до следните видове неопределености:
1. Лингвистични неопределености, свързани със:
• синхронизацията на силата на звучене на дадена партия спрямо
всички останали и мястото на всички партии в творбата по отношение на центъра на стереофонията;
• постигане на общ реверберационен фон, отговарящ на логиката на
музикалната идея, залегнала в творбата.
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2. Неопределености, свързани с невъзможност за пълно и точно описание на обекти и процеси, отнасящи се до:
• синхронизацията на силата на звучене на всички партии една спрямо
друга и мястото им в творбата по отношение на центъра на стереофонията;
• постигане на общ реверберационен фон, отговарящ на логиката на
музикалната идея, залегнала в творбата.
3. Неопределености, свързани с невъзможност за формализиране на описанието на понятията за качество, отнасящи се до:
• синхронизацията на силата на звучене на дадена партия спрямо
всички останали и мястото на всички партии в творбата по отношение на центъра на стереофонията;
• постигане на общ реверберационен фон, отговарящ на логиката на
музикалната идея, залегнала в творбата.
Обобщавайки анализираната информация от четирите елемента на
структурния модел на MIDI технологията, се аргументират изводите, че: съдържанието на тази информация е слабо структурирано; съдържа количествени и качествени характеристики, неподдаващи се на формализация; процесите и обектите в основата на дигиталния аранжимент са възможни както
благодарение на знания, умения и компетентности в областта на MIDI технологията, така и на интуиция, опит и различни съображения от практическо
естество.

References
1. Ruskov, S. (2013): Tehnologiya za sazdavane na digitalen aranjiment posredstvom
rabota nad MIDI-proekt (Technology to create a digital arrangement by working
over MIDI-project). Sbornik nauchni trudove, II, NVU „V. Levski“, Shumen, pp.
177 – 182.
2. Zadeh, L. (1979): A theory of approximate reasoning. Machine Intelligence, v.9.
3. Zadeh, L. (1979): Calculus of fuzzy restrictions. Fuzzy Sets and Their Applications
to Cognitive and Decision Processes, Ed. by Zadeh L.A. and al. New York:
Academic Press, 1975.
4. Zadeh, L. (1979): Fuzzy logic and approximate reasoning. Synthese, v. 80.

362

АЛТЕРНАТИВНИ
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ABSTRACT: This article reviews different types of alternative materials used in construction. Attention is drawn to the plant bamboo, its features and advantages, as an
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Светът е изправен пред сериозни екологични проблеми като изменения на климата, изчерпване на природните ресурси, замърсяване на въздуха
и загуба на биологично разнообразие. Всички те могат да окажат катастрофално въздействие върху живота на земята.
През последните десетилетия индустриалното развитие е съпътствано
от нарастване на глобалната загриженост за околната среда, за промените в
климата, енергийната сигурност и нарастващия недостиг на ресурси.
Концепцията за устойчиво развитие включва в себе си концепцията за
устойчиво производство, което е възможно само ако се предприемат мерки за
опазването на околната среда. Т.е. производството е устойчиво, ако е в хармония с природната среда и не я замърсява.
Еко – иновациите са изключително важна предпоставка за едно устойчиво производство. Все повече предприятия в световен мащаб демонстрират
повишен интерес към устойчивото производство и предприемат инициативи
в областта на корпоративната социална отговорност, в частност – мерки за
опазване на околната среда.
Трябва да се създадат принципно нови решения и екологосъобразни
технологии, за да бъдат избегнати или сведени до минимум тези проблеми.
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Светът трябва да прави повече неща с по-малко ресурси. От решаващо
значение е да се постигне максимална ефективност на всичките етапи на производство. Екоиновацията е иновационен процес за разработване и пускане
на пазара на нови екологосъобразни технологии, продукти и услуги, които
намаляват общото въздействие върху околната среда.
Екологосъобразните технологии могат да допринесат за намаляване на потреблението на енергия и ресурси и за генериране на по-малко отпадъци и помалко емисии на парникови газове. Така например емисиите, избегнати в резултат на спестяването на енергия в производството или чрез използване на по-екологосъобразни автомобили, помагат в борбата срещу измененията на климата.
Модерните, здрави, екологосъобразни и екологично безопасни материали са в основата на всеки успешен строителен проект за жилищен дом.
Алтернативните и екологосъобразни материали се разделят в няколко
категории :
• Промишлени (индустриални) продукти, които при производството
си вредят на околната среда, но по-малко в сравнение със своите конвенционални предшественици от тази категория, и след производството си са пасивни спрямо околната среда;
• Алтернативни природни материали – природни продукти, употребата
на които не афектира отрицателно екосистемите на околната среда;
• Рециклируеми, с възможност за повторна употреба на отпадни продуки (рециклиране);
Алтернативните природни материали винаги са съществували, но често в първична форма или само като съставка на определен материал.
Няколко примера:
Земната почва се използва за изграждане на стени на къщи от хиляди
години. Но наскоро, 1920 година, правителсвото на САЩ проведе кампания
за тромбована почва като огнеустойчив метод за строене на ферми.
Глината е широко разпространен материал. Под формата на кирпич той
е често използван в Южна Америка, Източна Европа и Азия.
Изпозлването на бали от слама за изграждане на конструкции е нова
концепция, но всъщност тя е основно използвана суровина за строене на домове в африканските прерии още от времето на Палеолита.
Алтернативни природни материали е основно понятие, което определя природни материали като камъка и глината, които не са толкова често
използвани материали като дървото и желязото. Алтернативните природни
материали имат много практични приложения в сфери като устойчивата архитектура и инженерството.
Основната цел при употребата на тези материали е минимизирането
на негативното влияние на строителната дейност на човека спрямо нашата
планета, като същевременно подобрява ефективността и адаптивността на
създаваните структури.
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Географско разпределение, климатични и почвени условия
Бамбукът е най-разпространен в тропиците, по точно Югоизточна Азия
Той расте на морско равнище, но може да бъде срещнат до височини
от 3800 м. Повечето видове виреят на температурен диапазот от -28 до +50
градуса.
Той расте на морско равнищ
Бамбукът расте главно в песъчливи или глинести
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че всъщност бамбукът е трева и расте не с едно, а с множество стебла, но с общ корен.

Зрелите стебла
изпращат
въглехидрати към
новите издънки,
като им позволяват
по-бърз разтеж.
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като им позволяват
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С отсичането на бамбуковит
ливада. Можете да отсичате стебл
С отсичането на бамбуковите стебла не убивате растението,
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70 до
С отсичането на бамбуковите стебла не убивате растението,
по-скоро
ливада. Можете да отсичате стебла всяка година и както
тревата на ливадата Ви те ще ра
стебла.
е като косене на ливада. Можете да отсичате стебла
отново. И в продължение на 70 до 100 години това растение ще продължава да създава
Бамбу
всяка година и както тревата на ливадата Ви те ще
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на 70
100 години
Бамбука
се доотличава
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Видът
"Guadua
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5
на стеблото се покажат
над
повърхността
на
почвасм и дебелина на стените на стеблото 10мм. Освен тованедебелинат
може да
та те се развиват като
стебла изключително
В не бъде отсечено. Поради
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не се променя,бързо.
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при
а се
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не те
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рамките на една година
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пълния
си размер.
почвата.
а се определя от звученето на стеблото или от начина на поникван
почвата.
Ефективност
Представете си къща с пл
Ефективност
бамбукова дървесина
Представете си къща с площ 90 м2, направена от бамбук.
Тя се равнява
на 1с
За изработката
на жилище
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Тасин Юкселов Тасинов

Средната дължина на стеблата е между 8 – 15 м, с диаметър 5 – 12 см и
дебелина на стените на стеблото 10мм. Освен това дебелината на стеблото не
се променя, докато не бъде отсечено. Поради тази причина не може да бъде
определена възрастта на стеблото по неговата дебелина, а се определя от звученето на стеблото или от начина на поникване от почвата.
Ефективност
Представете си къща с площ 90 м2, направена от бамбук. Тя се равнява
на 1 акр бамбукова дървесина
За изработката на жилище с такива размери от горска дървесина ще
бъдат изразходени 12 акра дървесина.

92 м2 къща =
1 акр БАМБУК или 12 акра ГОРСКА ДЪРВЕСИНА

92 м2 къща =

1 акр БАМБУК или 12 акра ГОРСК

Бамбукът расте и придобива стабилна структура за 3 години, докато за добива на горска
расте
и придобива
стабилна
за 3 години,
дървесина Бамбукът
с качествена
структура
се изискват
междуструктура
20 и 40 години.
И доридокато
и следзатова
структурата
им
не
е
по-силна
от
тази
на
бамбука.
добива на горска дървесина с качествена структура
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между 20стабилна
и 40
Бамбукът
расте и придобива
структура
Характеристики:
с качествена
структура
се изискват между
години.
И дори и след това структурата дървесина
им не е по-силна
от тази
на бамбука.
Устойчивост
на огън
структурата
им не е по-силна от тази на бамбука.
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добра
Характеристики:
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пожароустойчивост поради високото съдържание на
Устойчивост
силикатна киселина. Напълнен с вода, може да
Бамбукът притежава много
Бамбукъ
издържи на 400° C градуса, докато водата вътре ври.
добра пожароустойчивост поради
пожароустойч
Издържливост на опън
високото
съдържание на силикатна Влакната
силикатна ки
огън
на бамбука растат аксиално. Във
лице
сечение
издържи на 40
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да
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Издърж
огнеустойчивост
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издържи
нанапълнен
400°с вода
C градуса, докато
васкулярен сноп,
които
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висока
якост
на
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огън
Влакнат
сечение
Силаталице
на опън на тези влакна
е по-висока от тази на
водата вътре ври.
стоманата,Издържливост
но не е възможно да
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които
могат
да
предават
тези сили на опън. външната зо
на опън
огнеустойчивост на бамбука напълнен с вода
васкулярен сн
Свиваемост
Влакнатана
набамбука
бамбука
растат
ак- на вода е по-голяма от тази на дървото. Стеблата
Силата на опъ
Свиваемостта
при
отделяне
сиално.
Във
външната
зонавъв
представляват
силно
еластичен
васкулярен
сноп, а ввръзки, които
могат
да бъдат
разделени
на части
възлите. Бамбукът
се свива
10 – 16%
стоманата,
но неоколо
е възможно
да всеширина,
изградят
дебелина
Свиваемост
които15-17%.
имат висока якост на опън. Силата на опън
на тези влакна е по-висока
Еластичност
Свиваемостта
на бамбука
при отделяне
на вода е
от тази на стоманата, но не е възможно да се изградят
връзки,
които могат
да
Изключително могат
високата
еластичност
на на
бамбука
го прави
да
бъдат
разделени
части
във
възлите.
Бамбукъ
предават тези сили намного
опън.добър и предпочитан строителен материал в местности със
дебелина 15-17%.
сеизмична активност.
Еластичност

Изключително висока

Разклоненията на стеблата поникват от възловите издатини.
много добър и предпочитан
Те имат силна връзка между диафрагмите и възловата шийка.
сеизмична активност.
Разклоненията са подходящи за поддържането на по-леки
конструкции.

Разклоненията на сте

стоманата, но не е възможно да се изград
Свиваемост
Свиваемостта на бамбука при отде
могат да бъдат разделени на части във въ
Алтернативни и екологосъобразни материали
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дебелина 15-17%.
Еласти
Свиваемост
Изклю
Свиваемостта на бамбука при отделяне на
много добър
вода е по-голяма от тази на дървото. Стеблата
сеизмична ак

могат да бъдат разделени на части във възлите.
Бамбукът се свива около 10 – 16% в ширина, а в
дебелина 15-17%.
Еластичност
Изключително високата еластичност на
бамбука го прави много добър и предпочитан
строителен материал в местности със сеизмична
активност.

Разкло
Те имат си
Разклонения
конструкции
Освен
че теглото м
обработва много лесно без нуждата на го

Обработка на бамбука
Бамбукът
да се обработва н
Разклоненията на стеблата поникват от възловите издатини. може
Те имат
да бъдат добре заточени. Поради изк
силна връзка между диафрагмите и възловата шийка. Разклоненията са подинструментите изискват често заточване.

ходящи за поддържането на по-леки конструкции.
Освен това едно от най-големите преимущества на бамбука е, че теглото му е изключително малко и може да се транспортира и обработва много
лесно без нуждата на големи строителни съоражения.
Обработка на бамбука
Бамбукът може да се обработва най-елементарни инструменти, но е изключително важно да бъдат добре заточени. Поради изключително силикатизираната повърхност на бамбука инструментите изискват често заточване.

Прицепване на бамбуковите
стръкове с нож

Отглеждане на бамбука в кутия
с определена форма

Прицепване на бамбуковите
стръкове с режеща рамка

Прицепване на бамбуковите
стръкове за дъски (планки)

Прясно отсеченият бамбук може да бъде огънат и да запази формата
си след изсушаване. При нагряване на температура над 150 ° C,
бамбукът запазва формата си след огхлаждане

С посочените изключително добри технически качества бамбукът е предпочитан
материал за изграждането на редица съоражения.
Бамбукът намира приложение в изграждането на :
 жилища в региони с висока сеизмична активност
 лекотоварни мостове и други конструкции
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С посочените изключително добри технически качества бамбукът е
предпочитан материал за изграждането на редица съоражения.
Бамбукът намира приложение в изграждането на :
• жилища в региони с висока сеизмична активност
• лекотоварни мостове и други конструкции
• строителни скелета
• покривни конструкции
• подови и стенни облицовки
• редица други приложения.
Има различни нови системи за строителство, които се смятат за „алтернативни“, поради факта че не представляват типични материали, използвани
от конвенционалните строителни техники.
Колкото и да се изтъква екологосъобразността и ползите от строителство на жилища с природни материали, които изискват значително по-малко
индустриална обработка и транспортиране, не всички хора желаят жилищата
им да са изградени от пръст, слама, камък, дървесина и др.
Вече много производители предлагат системи за строителство, които
след като жилището бъде построено осигуряват отлична енергоефективност
и издържливост на дома. Въпреки че жилището е построено от стомана, цимент, синтетична изолация или от други материали, за производството на
които е изразходвано значително количество енергия в съпоставка с конвенционалните методи на строителстово, такова жилище пести значително количество енергия.
Информираността относно всички възможни методи за строителство
биха спомогнали за съзнателното съжителстване в екосистемата Земя.
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СКРИНИНГ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Теодора Ж. Игнатова
OBESITY SCREENING OF PUPILS FROM HIGH SCHOOL
STAGE OF EDUCATIONAL DEGREE
Teodora J. Ignatova
ABSTRACT: The current study aims to check the level of obesity among pupils from 9th
and 10th grade and the connection between their nutrition and motor activity.
KEYWORDS: Health, physical development, body mass index, pupils, high school stage
of educational degree
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Теоретична постановка
Според дефиниция на Световната здравна организация (СЗО)
„Затлъстяването е комплексно мултифакторно заболяване, характеризиращо се с излишък на мастна тъкан“[8]. Накратко, затлъстяването се дефинира
като състояние на излишък на телесни мазнини в сравнение с активната маса
на тялото.
Затлъстяването в ученическа възраст е важен медико-социален проблем. Все по-голяма е честотата му, все по-трудно е неговото лечение и ролята му като рисков фактор за развитието на редица заболявания в по-късна
възраст е голяма. То представлява патологично състояние, което се дължи
на увеличена мастна тъкан вследствие на хипертрофия или хиперплазия на
мастни клетки. В тази възраст затлъстяването е предимно от хиперпластичен
тип – дължи се на увеличен брой на мастните клетки. Това обяснява неуспешното лечение и опасността да се запази за цял живот, защото хиперплазията
на мастните клетки е необратим процес[2].
Все по-често в детска възраст се диагностицират заболявания, при които затлъстяването се оказва решаващ фактор. Наднорменото тегло води в по-
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късна възраст до развитие на поредица хронични социално-значими заболявания като диабет, атеросклероза, чернодробна стеатоза и др. Съвременни
проучвания показват, че в сравнение с децата с нормално теглo затлъстелите
им връстници са подложени на три пъти по-висок риск от развитие на артериална хипертония и сърдечно-съдови заболявания.
Затлъстяването е хетерогенен синдром, за развитието на който са отговорни много фактори като: генетично предразположение, прехранване,
намалена физическа активност, увреждания на централната нервна система,
ендокринни нарушения, стрес, социални фактори.
Всички тези фактори водят до развитие на затлъстяване главно чрез
нарушен енергиен баланс. Той се изразява в увеличен енергоприем и намален
енергоразход.
Фамилният характер на затлъстяването е доказан при редица клинични
и експериментални изследвания, които показват,че при родители със затлъстяване е голяма възможността и децата им да са със затлъстяване. При двама
родители честотата достига 80%, при един – 40%, а при липса на затлъстяване
при родителите – 10%[1].
Затлъстяването при учениците трябва да се разглежда не само като
рисков фактор за възникване на други заболявания, но и като самостоятелен
проблем от медицински характер. Именно поради тази причина опитите за
мониторинг и подбор на успешни превантивни и лечебни мерки стават все
по-мащабни. През 2000 г. по данни на Международната работна група по затлъстяване (IOTF) 155 милиона деца по света са с наднормено тегло, а около 45
милиона със затлъстяване. Анализите показват общата световна тенденция
на повишаване на честотата на наднормено тегло при децата. Макар че този
проблем съществува навсякъде по света, той е подчертано изразен в Северна
Америка, Великобритания, Централна и Източна Европа, т.е в райони с повисок жизнен статус в сравнение с останалия свят. България също попада
в групата на страните с висока честота на затлъстяване. В тази посока ЕС
приема „Здравна програма 2014-2020“, която има за цел: „подобряване на общественото здраве, превенция и стимулиране на благоприятна среда за здравословен начин на живот; защита на гражданите на ЕС от трансгранични
заплахи за здравето; въвеждане на иновативни здравни програми; улесняване
на достъпа до по-добро обслужване на гражданите от ЕС“ [7].
Широкото разпространение на детското затлъстяване по света и у нас
поставя въпроса за контрола и управлението му като глобален приоритет на
цялото общество, а не само и единствено като задължение на общопрактикуващите лекари и учители в дадена страна.
Проучване на Национален център по обществено здраве и анализи
(НЦОЗА) при ученици на възраст 6 – 19 год. през периода 2010 – 2011 год.
показва, че с наднормено тегло са 30,2% от изследваните, от които със затлъстяване – 12,7%. Според В. Дулева се наблюдава тревожна тенденция за увеличаване на затлъстяването при децата в България[9].
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Проведено изследване в Плевен под мото „Профилактиката има ключово значение“ през 2014г. във Велико Търново по програма „Здрави деца в
здрави семейства“ сигнализират за увеличен брой ученици със захарен диабет
и хипертония, повлияни от наднормено тегло. Най-високо наднормено тегло е
отчетено при ученици на 14 години. Тревожните резултати се свързват с недостатъчната физическа активност – 1/3 от изследваните лица не спортуват[10].
Анализи в различни страни през последните години представят убедителни доказателства, че начинът на хранене, двигателната активност, условията
на околната среда имат решаващо значение за здравето на учениците и тяхното
физическо развитие. Рисковите фактори при ръста на разпространение на наднорменото тегло и затлъстяването са добре познати и дискутирани [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Според възможностите за въздействие спрямо тях и приноса им към
затлъстяването се разделят в две големи категории:
• директни (немодифицируеми) – това са предимно фактори от медицински характер, върху които трудно може да се въздейства. Гените
играят важна роля, когато затлъстяването се предава в семейството. Общодостъпно обяснение е фактът, че членовете на семейството
споделят подобно отношение към храната, хранителните навици и
физическата активност. Модерната жизнена среда може да отключи
до сега „заспали“ гени в генотиповете;
• индиректни (модифицируеми) – фактори, чието влияние може да се
редуцира чрез здравно-възпитателни, законодателни, медицински и
други мерки. Голяма част от индиректните рискови фактори с принос към затлъстяването и наднорменото тегло като неправилното
хранене, слабата двигателна активност и пасивното тютюнопушене
въздействат на децата още от ранна възраст.
В последните десетилетия традиционните пълноценни храни се заменят с високоенергийни, фабрично преработени храни, бедни на важни хранителни елементи, висококалорични снаксове, „джънк фууд“. Въпреки че
научни данни липсват, лекарите смятат, че около 60% от съвременните деца
имат нездравословни хранителни навици, които водят до сериозни здравни
рискове. Тенденцията за едно дете в семейството кара родителите да са свръх
загрижени за децата си. Много от храните, предлагани на пазара, са насочени
към вкуса на градското население и са главно преработени храни, което допринася за изостряне на проблема с нездравословното хранене.
„Бързата храна“ (Fast food) не е била част от традиционното хранене и
култура на българина. Днешните „бързи храни“, за да са универсални с вкуса
си, са често произвеждани от мултинационални компании и са високоенергийни, богати на мазнини и бедни на комплексни въглехидрати. Тези храни
не могат да задоволяват изцяло хранителните нужди и обикновено са допълнения към храненето, вместо да се консумират при редки случаи. В допълнение, все повече напитки съдържащи високи нива на захар или алкохол, се
консумират като част от „бързата храна“.
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Рекламите на „джънк фууд“ по телевизията и други медии също оказват
влияние върху хранителните вкусове на децата. Заради лесната им достъпност те постоянно експериментират, опитвайки нови високоенергийни храни, а именно: шоколади, бисквити, нудълс, желирани бонбони и конфитюри,
кашкавалени изделия и сосове, кексове и сладкиши, сладолед, пица и бургери,
чипсове и снаксове, безалкохолни газирани напитки и др.
През последните години много проучвания алармират за нарастване
броя на хората с наднормено тегло в редица страни. Затлъстяването е рисков фактор за метаболитния синдром, който се подмладява и е с нарастваща
честота сред учениците у нас. Голямата промяна в социално-икономическите
условия и стандарта на живот, настъпила в края на миналия век, повлиява
ежедневието на подрастващите. Те все повече прекарват времето си пред телевизора, с компютрите и видеоигрите. Учениците все по-често не желаят да
посещават часовете по физическо възпитание. В крайна сметка ниската двигателна активност и консумацията на вредни храни, повишават риска към
затлъстяване, което е свързано и с появата на други болести.
Въз основа на теоретичния анализ изградихме хипотеза на нашето
изследване. Тя се свежда до предположението, че системното прилагане на
скринингови програми (screening англ. – проверка, преглед) ще повлияе във
висока степен на профилактирането на наднорменото тегло и функционалното състояние на учениците.
Целта на настоящото изследване е да се направи проучване на затлъстяването сред ученици от гимназиален етап на основната образователна степен и да се откроят факторите, които имат отношение към проблема.
Задачите, произтичащи от целта, са следните:
1. Проучване на литературните източници по темата.
2. Установяване нивото на затлъстяване на изследвания контингент.
3. Извеждане на изводи за практиката.
Предмет на изследването е състоянието и степента на затлъстяване на
учениците.
Обект на изследването са показателите за физическо развитие на учениците от девети и десети клас – ръст, тегло и ръстово-теглови индекс.
Контингент на изследването са 157 ученици от ПМГ „Нанчо Попович“,
гр. Шумен, от които 102 девойки и 55 юноши от 9 и 10 клас.
За решаване на поставените задачи и постигане на целта на изследването
използвахме методика, която включва следните компоненти: теоретичен анализ и синтез, социологически методи (анкета и беседа), вариационен анализ.
Изследването е проведено през учебната 2014 година. В тестовата батерия са включени показателите за физическо развитие ръст (см), тегло (кг) и
BMI (индекс за телесна маса) – тегло (кг)/ръст 2 (м), анкетна карта.
Анализ на резултатите
В таблица №1 са групирани показателите, които характеризират физическото развитие на учениците. Извадката е съставена от 55 юноши и 102 девойки.
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№ Бр. Показател
1
2
3

55
55
55

Ръст (см)
Тегло (кг)
BMI(кг/м2)

X min
157
45
15,8

Юноши
Бр.
Девойки
X max Av
X min X max
Av
193
177,2 102 149
181
164
100
69,3 102
38
103
56,6
31,2
22
102 14,5
35,3 21,02
Таблица № 1

Ръст в право положение е един от основните показатели за физическо развитие и се отличава със средни стойности при юношите от 177,2 см.
Средната възраст на измерваните е 15 – 16 години. За нас интерес в случая
представлява сравнението на средните стойност от изследваните извадки
със средния ръст, установен от националните изследвания, проведени през
1982 година. От направените сравнения установяваме, че изследваните от нас
юноши са с 5 – 6 см по-високи[3].
При девойките средният ръст е 164 см. Както е известно ръстът на
жените се характеризира със забавяне на прираста към 13-та година, а към
17 – 18-годишна възраст се наблюдава практически спиране на растежа.
Сравнителният анализ ни дава основание да приемем, че процесите на акселерация, типични за последните десетилетия на 20век все още се проявяват,
независимо от настъпилите значителни икономически и социални промени
за българското общество.
Динамиката на промените на масата на тялото при юношите е подобна.
В сравнение с данните от националното изследване по този показател отчитаме по-високи стойности със 7 кг. Това според нас се дължи на факта, че
в ръстово отношение също отчетохме значителни разлики. При девойките
наблюдаваме запазване на средните стойности, но трябва да се вземе под внимание увеличаването на ръста им.

затлъстяване
I степен
3%

нормално
тегло
65%

Юноши
поднормено
тегло
14%
свръхтегло
18%

Фиг.1. Разпределение на поднормено, нормално и наднормено тегло при юноши

Скрининг на затлъстяването при ученици от гимназиален етап ...

затлъстяване
II степен
4%

нормално
тегло
68%
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Девойки
поднормено
тегло
18%
свръхтегло
10%

Фиг. 2. Разпределение на поднормено, нормално и наднормено тегло при девойки

За определяне на нормалните стойности на теглото и съответните степени на затлъстяването при отделните лица използвахме индекса на телесната маса – BMI. Над 65% от регистрираните средни стойности както за юношите, така и за девойките попадат в границите, определени за нормално тегло
(между 18,5 и 24,99) (фиг. 1,2).
В проведеното социологическо изследване, което не публикуваме поради лимитирания обем на материала, се разкри, че учениците имат нужната култура за здравословен начин на живот, запознати са (в семейна среда и
в училище) с въздействието на начина на хранене и двигателната активност
върху организма. По-голямата част от тях имат изградени навици за здравословно хранене. За предпочитани храни 60% посочват: плодове, зеленчуци, сирена, риба и месо. Малък процент (8%) се изкушават от въглехидратна храна като шоколад, пица и паста. Въпреки новите правила за училищно
хранене, 68% от анкетираните споделят, че 1 – 2 пъти на ден хапват солети,
чипсове и вафли. Извънучилищният двигателен режим на 66% от изследваните ученици включва тренировки в спортен клуб или самостоятелни фитнес
занимания.
Изводи и препоръки
1. Над 65% от изследваните ученици имат нормално за възрастта си тегло, изградени навици за двигателен режим и култура на здравословно хранене.
2. В сравнение с изследване в тази област през 2011 година, при което с
наднормено тегло и затлъстяване са над 30% ученици, в настоящото
проучване, макар и малко по мащаб, стойностите на свръх тегло и
затлъстяване са доста по-ниски.
3. Прави впечатление и завишеният процент на учениците с поднормено
тегло, особено при девойките. Това трябва да заостри вниманието на
родители и учители, в случай че се касае за анорексия или булимия.
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4. Разкритите факти и доказателства от теоретичния анализ и получените от нас резултати позволяват в голяма степен да приемем, че
приетата хипотеза се потвърждава. Изключителната социална значимост на проблемите с теглото на учениците от гимназиален етап
на основната образователна степен изискват перманентен скрининг
и разработване на модифицирани програми по физическо възпитание и спорт като средство за противодействие на наблюдаваните негативни тенденции.
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СТЕПЕН НА ТРЕВОЖНОСТ ПРИ СЪСТЕЗАТЕЛИ
НА БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ШУМЕН“
Теодора Н. Симеонова
DEGREE OF ANXIETY IN COMPETITORS OF
BASKETBALL CLUB “SHUMEN’’
Teodora N. Simeonova
ABSTRACT: The increased interest in racing can cause in athletes both physical and
mental effects that can negatively affect sports performance. The aim of the study is
though the help of a survey to determine the level of anxiety in athletes of different ages
and genders of the basketball club „Shumen“. Based on the obtained results to recommend measures to overcome the so-called sports fever.
KEYWORDS: degree of anxiety starting fever, basketball
Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

ИЗЛОЖЕНИЕ
За значението на психическата подготовка в процеса на спортната дейност се говори от години. Според специалистите различието между спортистите в бъдеще ще бъде на основата по-скоро на психическите фактори, отколкото на физическите фактори.
За съжаление редица автори и треньори считаха, че високите спортни
постижения се дължат на физическата, техническата и тактическата подготовка, и не отделят нужно внимание за психическа подготовка.
Засилен е интересът на треньорите и спортните педагози към повишения стрес преди и при състезания и към така наречената спортносъстезателна треска. Все по-често след края на мач или състезание чуваме треньорите
да казват, че причината за загубата е „психическа“. „Отлично подготвените“
физически състезатели не успяват да реализират и малка част от потенциала
си. Психиката, която анатомите и физиолозите не могат да локализират в човешкия организъм, се оказва водещ фактор в конкретни състезания.
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Според Г. Роглева (2009) стресовият фактор е личностен, ситуативен
и интеракционен. Тревожността е физиологична – ускорен пулс, потене, гадене, напрежение в мускулите, пресъхване на устата, и/или психологична.
Последната е в резултат от травмиращи ситуации като провал на изпит или
състезание. Двата вида водят до разстройствата, които появили се веднъж
в „емоционалния мозък“, контролират чувствата и поведението на човека
години наред; генът; личностната и/или ситуативната тревожност са фактори, които влияят върху изпълнението, действията и реакциите на човек и са
признаци, които психологът трябва да отчете, а клиентът да осъзнае и приеме. Тревожността варира от усещането за вътрешно напрежение, хиперестезични реакции, същинска тревога, страх, усещане за неизбежност, паническо
търсене на помощ и дезорганизация. Обективната състезателна ситуация
помага на човек да проумее факторите, които го мотивират, типа на задачата, силата на противника, условията и правилата на състезанието, наградите.
Субективната състезателна ситуация е повлияна от обективната ситуация, но
и от личния опит в доброто представяне, физиологичните отговори и психологичните реакции. Поставени в конкурентна ситуацията, състезаващите се
винаги целят максимално да увеличат несигурността у съперника, с цел неговата победа, особено когато са с изравнени способности. Битката обикновено
се води между две психики.
Тревожността е последвана и от неопределеността на ситуацията и
значимостта на постижението. Неувереност в подготовката, здравословното състояние, липсата на информация за провеждането на състезанието, за
противника, за стратегията и тактиката и пр. нездраво провокират напрежението. Допълнително публичността на спортната дейност поражда високи
очаквания към спортистите и треньорите; елитарността, натискът от страна
на публиката, комерсиализацията, огромните инвестиции в спорта налагат и
свръх изисквания и налагане на определен модел на поведение. От друга страна влияе личната свръх мотивация, отговорността, неувереността в собствените възможности, липсата на умения за справяне със стреса. Грешките,
междуличностните взаимоотношения в отбора, с треньора и собственика допълнително натоварват крехката човешка психика [1].
Срамът и притеснението са постоянни заплахи в спорта, тъй като играта/състезанието обикновено се случва пред публика. Сценичната треска
пред тълпата ни подлага на огромен ексхибиционистичен страх, който може
да прерасне в сковаващ ужас и парализираща паника. Страхът от публично
излагане идва от страха от провал, в основата на който стои ниска себеувереност.
В основата на страховата треска преди и по време на състезание се корени страхът от провал. Възможно е зад този страх да стои свръхизискващ
родителски стил и честият провал в опитите за задоволяването му. Възможно
е в живота на спортиста да е имало серия от провали, психотравмата от които
не е била преживяна. Възможно е самото занимание със спорт да се явява
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ват ниска степен, 33% – средна и 56% висока степен на тревожност. Възрастта
за юношите се характеризира с 48% на ниска степен 32% средна и 21% на висока степен на спортносъстезателна треска. Мъжката формация на баскетболния клуб „Шумен“ притежава 62% ниска степен, 24% средна и едва 14%
висока степен.
При дамските отбори констатираме следните резултати – кадетки до 16
години – 13% -ниска степен, 38% – средна и 49% висока, при девойки – 12%
ниска, 36% средна и 52% висока степен на тревожност.
От получените данни забелязваме, че и при двата пола с увеличаване на
годините и натрупания игрови опит състезателите имат по-високо равнище
на самоувереност, т. е. по-малко при тях се забелязва явлението спортна треска. Доказателство за това е и резултатът при мъжкия отбор, който показва
едва 14% висока степен на тревожност. И при кадетите и кадетките най-голям
процент от изследваните лица показват висока степен на тревожност и наймалка самоувереност в действията си.
Ако сравним полученото за юноши и девойки, констатираме значително по-висока степен на спортносъстезателна треска при представителките на
слабия пол, съответно 52% висока тревожност, съпоставено с 21% за младежите. Това се доказва и от цитираната по-горе авторка Г. Роглева, според която мъжете демонстрират статистически значимо по-ниски нива на когнитивна и соматична тревожност и по-високо ниво на самоувереност в сравнение
с жените.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направеното проучване установяваме, че с възрастта и с по-големия
състезателен опит расте равнището на самоувереност на играчите от баскетболен клуб „Шумен“ и при мъжко и женското направление.
Препоръчваме утвърдилия се през последните години комплексен
подход за възстановяване от тревожността, насочен към целия спектър от
фактори, допринасящ за нея. Това са физическото равнище, емоционалното,
поведенческото, умственото, междуличностното, самооценката, екзистенциално-духовното.
Стратегиите за справяне включват дихателни упражнения, прогресивна мускулна релаксация, медитация, разговор с друг човек, отвличане на вниманието, повтаряне на положителни твърдения, психотренинг, предварително проучване на противника за преодоляване на страха от двубоя и т.н.
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ТАНЦОВО ИЗКУСТВО В ШУМЕН ОТ ХХ ВЕК
Тодорка Малчева
SIRVART SARKIS CHILINGIRIAN
OR THE EMBLEM OF ARMENIAN DANCE ART
IN SHUMEN FROM 20TH CENTURY
Todorka Malcheva
ABSTRACT: Sirvart Chilingirian is an emblematic figure of the Armenian dance art in
Shumen during the 20th century. She is a choreographer – a natural talent who devoted
her life to dancing. The result of her natural gift, inner flair and attraction to the genre,
energy and enthusiasm are her great and irreproachable choreographs and productions,
continuous applause, golden medals and prizes for her dance ensembles. This defines
her significance as well as her key presence in the cultural life of Shumen during the past
century.
KEYWORDS: Dance art, Armenian dance ensembles, Armenian ensemble for folk
songs and dances, Sirvart Chilingirian – an emblematic figure: biographic data, creative
realization, dance repertoire, gratitude, prizes, reviews
Изследването е финансирано по проект № РД-08-29012.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Културната история на град Шумен познава много и различни личности – повече или по-малко познати, в по-голяма или по-малка степен значими. Именно към категорията на добре известните и значителни личности
в града принадлежи Сирварт Саркис Чилингирян. Нейното име свързваме с
близо половин вековното магнетично, експресивно и призово представяне на
малцинствените танцови състави (основно арменски), както в Шумен, така и
в други градове от района. Макар и самороден талант, това е една емблематична фигура в областта на танцовото изкуство. Сирварт Чилингирян е хореограф, изявила се с много успехи на различни поприща, завоювала редица
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призови места чрез завладяващите изпълнения на ръководените от нея танцови състави. Нейното излъчване, енергия и ентусиазъм, както и завидните
плодове от градивната ѝ дейност, остават все така вълнуващи и незабравими
за всички, които са имали щастливата възможност да се докоснат до творческото ѝ и личностно очарование. Ето защо напълно основателно можем да
твърдим, че Сирварт Чилингирян е със знаково присъствие в културния живот, както сред арменската диаспора в Шумен, така и в целия град от миналия
(ХХ) век.
Биографично
Сирварт Саркис Чилингирян е родена на 28.ІХ.1926 г. в град Толбухин
(днес – гр. Добрич). Баща ѝ, Саркис Астарджиян, е занаятчия, а майка ѝ,
Сирануш Астарджиян – домакиня.
Образование получава в румънско училище с шивашки профил в родния си град (О.Х.).
Влечението ѝ към танцовото изкуство изпълва целия ѝ живот. Още в
ученическите си години е завладяна от народните танци и винаги участва в
танцови състави.
През 1946 г. се омъжва за Норайр Чилингирян от Шумен, поради което
променя своето местожителство.
Така в града ни заживява и започва особено активна творческа дейност
един нов талант в областта на танцовото изкуство – Сирварт Чилингирян,
сформирала и ръководила танцови състави, с чиято изява постига паметни и
призово отличени резултати. Това е попрището, на което всеотдайно и безрезервно посвещава своя живот и самодейната си кариера.
Жизненият и творчески път на хореографката приключва на 18.І.1997
година.
Обучение
Професионалното израстване на Чилингирян буди възхищение като се
има предвид обстоятелството, че не притежава съответната квалификация.
Определят я като „любител ръководител“ (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8, л. 6). Но тя е
от тези професионалисти, които са самородни таланти и които по нищо не
отстъпват на дипломираните специалисти. Единственото ѝ обучение са двукратните специализации в Съветска Армения и завършен курс в България за
ръководител на самодейни танцови групи през ХІІ.1948 г. Курсовото обучение
в България е удостоверено със свидетелство №І-4-555 от 15.І.1949 г., подписано от министър Червенков. По-късно в годините тя получава Удостоверение
за категоризация: „първа категория като ръководител на танцов самодеен колектив“, издадено на 11.ІІ.1970 г. от Окръжния съвет за изкуство и култура в
град Шумен (ДАШ, ф.1662). Документът убедително потвърждава единствено едно природно дарование в областта на арменското танцово изкуство.
Творческа реализация
Първият колектив, сформиран и ръководен от Чилингирян, е в родния
Толбухин през 1946 г. Това е женски танцов състав.
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Дебютната ѝ изява в Шумен е поставянето на танца „Ходих на чешма
за вода“ в първата година от установяването ѝ в града (1946) (ДАШ, ф. 1662,
а.е. 1). С танца, който е в изпълнение на 12 момичета от Арменското градско
училище, получава бързо известност. Този успешен начален старт я стимулира и от 1947 до 1951 г. тя продължава с ръководството на детската танцова
група към същото училище. С този състав участва във фестивали и концертни
изяви. Така през 1947 г., на І-вия фестивал на училищата в София, се класира
на първо място сред малцинствата от цяла България (ДАШ, ф. 1662, а.е. 17).
Отново през 1946 г. сформира и ръководи танцова група към Арменския
хор в града. И двата състава са под ръководството на местната културно-просветната организация „Ереван“ (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8, л. 3). Забележително е,
че още същата година Чилингирян успява да подготви състава за концертна
изява в града.
Следва активна дейност с по-големи изпълнители и в по-многочислен
състав. През 1947 г. в женския танцов състав е включен и първият мъж солист – Артур Чадърджиян. По този начин формацията бързо се трансформира в смесена, а броят на танцьорите достига 35 души. През 1959 г. съвместната
дейност на танцовия и хоровия състав се разраства, което води до сформирането на Ансамбъл за народни песни и танци при читалище „Еревен“ в Шумен
(ДАШ, ф. 1662, а.е. 1). Ентусиазмът и всеотдайността на изпълнителите са
документирани както от тяхната численост (около 90 изпълнители – хористи, танцьори и инструменталисти), така и от удивителните им представяния.
Именно те прославят таланта на Чилингирян и сред другите етнически групи
в града.
Така след основаването на Държавен турски естраден театър в
Шумен през 1952 г., за ръководител на танцовия състав е поканена именно
Чилингирян.
„Аз трудно приех, тъй като не познавах много добре техния фолклор.“
(ДАШ, ф. 1662, а.е. 1) – споделя хореографката.
Но и тук, в тази си длъжност, тя доказва своя талант, като извежда двукратно групата на първо място на два от прегледите на държавните турски
естрадни театри в страната. Със същия състав през 1960 г. е реализирано турне в Австрия като Виенската телевизия заснема филм за колектива и неговото
представяне (ДАШ, ф. 1662).
Към танцовите колективи, ръководени от Сирварт Чилингирян, принадлежат и следните състави:
Женски арменски танцов състав в гр. Русе, с който поставя няколко
танца през 1948 – 1949 г. (ДАШ, ф. 1662, а.е. 17);
Детски танцов състав към Пионерския дом – Шумен, който през 1952 г.
изпълнява Казахски танц под нейно ръководство (ДАШ, ф. 1662, а.е. 17).
Танцов репертоар
При запитване на изпълнителите от състава на Чилингирян колко и
какви танци са представяли, повечето от тях отговарят:
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„Много, много…“ (Г.Г., Г.А.)
И наистина, трудно е за тях да си спомнят и посочат всички изпълнявани танци, защото цифрата им е многобройна и буди респект. Според някои
(вече бивши) танцьори репертоарните танци, изпълнявани само в Ансамбъла
за песни и танци, е около 40 – 50 (Г.Г.). Ето защо те възкликват:
„Танците просто извираха от нея! Тя живееше с тях…Работеше от
сърце, сякаш това беше животът ѝ“ (Ханесян, 2014).
Тези думи се потвърждават и от още по-внушителното и изключително голямо хореографско разнообразие на постановките, към което насочват и заглавията на самите танци: „Сън сред макове“, „Сватба“, „Танц със сазове“, „Хапама“,
„Трите лястовици“, „Овчарски танц“, „Борба“, „Танц с плитки“, „Килимарките“,
„Танцът на поколенията“, „Севанските рибари“, „Танц с розата“, „Танц на куклите“, „Гроздобер“, „Шопска ръченица“ и много други, изпълнявани с Ансамбъла
за народни песни и танци при читалище „Еревен“ (ДАШ, ф. 1662, ф. 1295).
Изключително пъстър е репертоарът и на турския състав, изпълнявал
танци на различни народи: турски, узбекски, руски, български, корейски, индийски и др. (ДАШ, ф. 1662, а.е. 19).
Цялото това завидно танцово многообразие впечатлява и поражда удивление по отношение творческия порив и фантазия, ентусиазма и продуктивността на един самороден талант, какъвто е Сирварт Чилингирян.
В процеса на проучване бе констатирано становище на Е. Мицева, според което в реализираните от хореографката танцови постановки, освен арменски, се открояват и мотиви от Мала Азия, предавани ѝ по майчина линия
(тъй като майката е израснала по тези земи). За обогатяване и разнообразяване на танцовите мотиви допринасят и реализираните специализации в
Източна Армения. Въз основа на това авторката обобщава, че хореографията
на танците, проектирани на българска земя, е допълнена с малоазиатски и
източноарменски фрагменти [Мицева, 2001:68].
За разлика от това твърдение, информатор изказва различно мнение:
„Не, само един азърбайджански танц имахме. Всичко друго си беше
типично нашенско, но от градския фолклор. Определено нашият репертоар
беше от арменския градски фолклор. По-елегантни, по-изискани, по-леки движения“ (С.О.).
Анализирайки танцовото изпълнителство на състава, към днешна дата
може се установява, че тази репертоарна тенденция е съхранена и понастоящем. „Елегантни“, „изискани“ и лирични арменски танци на градското съсловие се редуват със скокливите и живи старинни също така арменски танцови
изпълнения.
Дори и да не сме свидетели на живата танцова феерия, организирана и
пресъздадена от хореографката, достатъчно е да се потопим в архивните фотоматериали, за да доловим настроението, с което танцуват изпълнителите.
„Ще контактуваш с публиката“ – е съветът на Сирварт Чилингирян
към изпълнителите (Ханесян, 2014).
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Така тя акцентира изключително много върху изражението и излъчването на изпълнителите, върху живия контакт с публиката, както и върху
красивите и ефектни костюми и богат реквизит. Всичко това, в унисон с разнообразните и атрактивни постановки, допринася за завладяващия танцов
артистизъм и красота. Ето защо и днес танцьорите възкликват:
„Изобщо беше някаква фантазия!“ (С.О.)
Затова и дълго не стихват аплодисментите след играта на изпълнителите (Ханесян, 2014). А за някои танци – „Танц на куклите“, например е споделено:
„Никъде не минава без тройно бисиране“ (ДАШ, ф. 1662).
Именно тази танцова експресия провокира искрения отклик на Татул
Алтунян, ръководител на Държавния ансамбъл за песни и танци в Армения,
след концерт на шуменския Анасамбъл за Арменски песни и танци в
Арменската република:
„Това, което сте направили от арменските песни, превръщайки ги в
танци, е великолепно. Вие сте нещо повече от нас. От диаспората за първи път идва арменски танцов състав и то с такава отлична подготовка.
Впечатлен съм. Беше прекрасно“ (Ханесян, 2014)!
Такова признание малцина получават.
Всички тези резултати се дължат на стриктната работа на хореографката. Нейните репетиции се провеждат при строга дисциплина, висока взискателност и критичен индивидуален подход:
„Дисциплина, много труд. Няма „Изморих се“, няма „Сега няма да дойда“
(Г.Г.).
„Започваше и завършваше точно на време…беше много строга, стриктна и взискателна…занимаваше се с всеки поотделно, индивидуално“ – споделя ученичка танцьорка от Арменското училище (Ханесян, 2014).
Заложбите на Чилингирян не се изчерпват само с разработването и поставянето на танци. Самият идеен замисъл, първоначалното „проектиране“
на танците е визуализирано в нейното съзнание в завършен вид – движения и
фигури, танцова експресия, облекло и реквизит. И всички те – тематично обединени. Любопитен е фактът, според който не някой друг, а именно тя е тази,
която моделира и ръководи изработването и на костюмите на танцьорите. В
тази насока подкрепа получава и от самите тях – самодейците танцьори, които до късни часове след репетициите доброволно остават да работят върху
подготовката на нови носии (ДАШ, ф. 1295, а.е. 8, л. 6).
„Когато трябваше да се шият костюми, имахме някъде към 7 – 8 шивачки, всички до една се струпваха да шият“ (Г.Г.)
И всичко това е плод на завладяващия ентусиазъм и творчески порив
на ръководителката.
При някои от танцовите си постановки стремежът на хореографката е
да постигне и пресъздаде автентичността на арменския танц:
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„Тя ходеше при стари хора, събираше песни (арменски), по песните създаваше арменски танци. Старинни танци имахме едни, които много се харесваха. Тя ги е създала по тези песни“ (Г.А.).
Същият подход тя прилага и при работата си в турския танцов състав:
„…можах по-лесно да оформя танците, събирайки от селата“ (ДАШ,
ф. 1662).
Всичко това ясно документира, че в помощ на хореографката се явява
теренното проучване на местния фолклор, което провежда. По този начин тя
получава най-ценните сведения – от автентичните фолклорни извори.
Награди
Цялата тази творческа енергия на Чилингирян не остава незабелязана
и непризната. Както бе споменато, година след установяването си в Шумен
(1947 г.) тя завоюва призовото първо място с детския танцов състав към
Арменското училище от участие на Първия фестивал на училищата в София.
През 1948 г. Сирварт Чилингирян извежда танцовия състав на първо
място сред малцинствата в България на състоялия се Фестивал на художествената самодейност в София (Янчев, 1966:3).
Следват редица награди отличия:
От участие в І и ІІ преглед на турските театри в София с турския танцов
състав Чилингирян завоюва две първи награди (ДАШ, ф. 1662).
През 1950 г. танцовият състав участва в преглед на театрите, където е
награден с грамота (ДАШ, ф. 1295, оп. 1, а.е. 8).
През 1959 г. Ансамбълът за арменски песни и танци участва в Първия
републикански младежки фестивал, където е удостоен със златен медал
(Янчев, 1966:4) и диплом (ДАШ, ф.1295, оп.1, а.е.8).
Пет години по-късно, през 1964 г., на Втория републикански младежки фестивал с постановките на „Хапама“, „Чему-чем“, „Танц със сазове“ и
„Азърбайджански танц“ Арменският ансамбъл става отново лауреат (Янчев,
1966:4).
Награда е и изключително успешното турне на ансамбъла в Съветска
Армения през 1965 г. (Г.Г.).
Особено висока награда и признание е цитираното по-горе изказване
на Татул Алтунян за представянето на танцовия състав по време на турне в
Арменската страна; отзивите от турнето в Югославия и още много други.
Гражданите за Чилингирян
Сирварт Чилингирян. Не стигат думите на съгражданите ѝ, за да опишат Професионалиста Чилингирян. Някои от тях много лаконично, но с дълбоко възхищение споделят и днес:
„Тя е ненадмината. Нейните качества са ненадминати“ (С.О.).
И относно стила ѝ на работа отзивите са възклицателни:
„Ооо, страхотно! Талант имаше. Такъв талант едва ли има някой
друг“ (Г.А.) !
Други допълват:

388

Тодорка Малчева

„Такава жена се е родила на 500 години една“ (Г.Г.).
Всичко това точно се потвърждава от разгърнатата на различни нива и
в не една танцови групи творческа дейност на Чилингирян.
Много свидни спомени са съхранени и към Човека Чилингирян:
„Беше много топла към нас. Даваше съвети, държеше се … както трябва с нас“ (С.О.).
„…споделяше грижите ни…възпитана, културна, с вкус за всяко нещо“.
Затова тя е „майка-закрилница“ (Ханесян, 2014), незабравима и обичана от
всички и днес.
Признателност
Самоотверженото творческо дарование Чилингирян получава заслужена признателност и от българската държава, което в действителност е
и благодарността на целия български народ, в т.ч. – и на всички шуменци.
Хореографката е многократно награждавана с престижни държавни отличия,
доказателство за нейния талант:
• Орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, за дейността ѝ като худ. ръководител на ААПТ, 29.ХІІ.1959 г. (ДАШ, ф. 1662, а.е. 18) ;
• Орден „Кирил и Методий“ – ІІ степен, за дейността ѝ като „постановчик на танци в Държавния турски театър – Шумен“, 1964 г., (ДАШ, ф.
1662, а.е. 18);
• Орден „Кирил и Методий“ – ІІІ степен (ДАШ, ф. 1662);
• Орден за активна културна дейност (ДАШ, ф. 1662);
• Медал „25 години Народна власт“ (ДАШ, ф. 1662);
• Медал „100 години Априлско въстание“ (ДАШ, ф. 1662);
• Награда от Дома на народната армия – Шумен, 1966 г., (ДАШ, ф. 1662,
а.е. 18).
Признателност за надареността на хореографката са и предложенията за работа, които тя получава от други държави – от Франция и Армения.
Искат я и други български градове (Варна) [Мицева, 2007:448] – за да потопи и тях в магията на танцовото изпълнителство. В това отношение Шумен
единствено би могъл да се гордее, че въпреки всичко, тя е предпочела да остане да работи тук, при нас, в града.
Изследването на емблематичната фигура на Сирварт Чилингирян е реализирано на база архивно и библиографско проучване, както и на сведения,
получени от информатори. Реализираният аналитичен прочит убедително откроява едно феноменално явление в лицето на самородния талант на хореографката, отдала живота си на танцовото изкуство. Прекрасните и безупречни
хореографии и постановки, продължителните аплодисменти и няколкократни
бисирания, златните медали и призови награди на ръководените от нея танцови колектива, плод на природната ѝ надареност, вътрешен усет и влечение към
танците, безспирната енергия и ентусиазъм. Всичко това обясняват незабравимите спомени и удивляващи рефлексии от дейността ѝ, както и знаковото ѝ
присъствие в културния живот на Шумен от миналото столетие.
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ЕМПАТИЯТА В КОНТЕКСТА
НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА
Чавдар Георгиев Сотиров,
Екатерина Любомирова Люцканова
EMPATHY IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK
Chavdar G. Sotirov, Ekaterina L. Lyotshkanova
ABSTRACT: The purpose of this publication is to draw attention to non- essential at
first glance contradictions in the use of the term empathy to all too frequent use in
„general terms“ of students whose professional training includes in-depth knowledge.
Account of the goal are examined various authors‘ points, conceptual understandings
and models to attempt to clarify the meaning of the phenomenon.
KEYWORDS: empathy, sympathy, morality, helping professions
Изследването е финансирано по проект № РД-08-299/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Човекът е предимно социално същество, което има нужда да принадлежи и да се свързва с другите. Емпатията помага да се създават и поддържат
социални връзки, позволяващи на хората да разбират, да споделят и отговарят подходящо на емоционалното състояние на другите, още повече, че
съществува особена връзка между емпатията и грижата за другите (Bavolek,
2005 по Keskin, S., 2014). От гледна точка на човешките отношения, емпатията
е способността да се предвиди и разбере реакцията на другите. Тя има особено значение в процеса на социализацията. Необходима е: за придобиването
на социални умения; да се разбират другите, без да бъдат съдени; да се помага на другите и да се показва отговорност (Adams, 1983 по Keskin, S., 2014).
Свързва се със съчувствие, алтруизъм1, теория на ума, „да влезеш в обувките
1
алтруизъм – е принципът или практиката на загриженост за благополучието на някого
другиго. Той е традиционна добродетел в много култури и аспект на основата на много религиозни традиции, въпреки че концепциите на „другия“, към когото трябва да бъде насочена загрижеността, могат да варират в различните култури и религии. Алтруизмът е антоним на егоизма.
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на друг“, дори се заменя синонимно с някои от тях. Коментира се в различни
научни области: психологията, медицината, социалната работа, социалната
педагогика, философията. Разглежда се като качество на личността, като едно
от уменията за адекватно социално функциониране на детето и възрастния,
като основно професионално качество или умение за практикуващите в помагащите професии, като процес [7].
Целта на настоящата публикация е да се насочи вниманието към несъществени на пръв поглед противоречия в употребата на понятието емпатия
предвид твърде честото му използване в „най-общ смисъл“ от студенти, чиято професионална подготовка включва по задълбочено познаване. Предвид
целта се разглеждат различни авторски гледни точки, концептуални схващания и модели, за да се направи опит да се изясни същината на явлението и в
социалната работа.
Най-добрият подарък, който можем да дадем на децата си, е способността да създават емпатия, която позволява да се вижда позитивното и
доброто в хората около тях. Неслучайно, в търсене на „добрата страна в
човешката природа“ De Wall и Adam Smith се обръщат към явления като
морал, емпатия и съчувствие. Дарвин също, но на него не му се е налагало
да избира между тях, защото по негово време думата емпатия не е съществувала в английския език. Вероятно в периода преди да бъде възприемана като важно качество, необходимо за ефективната работа в помагащите
професии, разликата между нея и съчувствието не е била толкова значима.
Според De Wall само емпатията наистина удовлетворява изискванията на
нравствените чувства, сърцевината на която е незаинтересоваността. Счита, че емпатията е съвършена от морална гледна точка. Аргумента на автора
е, че тя е „напрежение с безпристрастност“, защото работи най-убедително
с онова, което е най-близо или поне очевидно. Несъмнено при коментирането на тези понятия няма как да се подмине и алтруизма. Batson (1995)
казва, че „емпатията, която включва алтруизъм“, може да доведе до избори
с неморални последствия, например разпределяне на ресурси за хора, които
нямат толкова спешна нужда от тях. Както отбелязва авторът, този феномен
е навсякъде [2].
Съчувствието пък заема централно място в разбирането на A. Smith
(1759) за моралността. Още в първото изречение на книгата си „Theory of
moral sentiments“ коментира колко егоистични можем да сме, като си мислим,
че се интересуваме от другите хора [2]. Използвайки въображението си, се
заразяваме със страстта на друга личност, представяме си какво бихме почувствали в ситуацията, в която е другият човек. Нуждата, която имаме да
съчувстваме на другите, A. Smith описва така: „Каквото и да е предизвикало
съчувствие или независимо че носи напрежение, нищо не ни радва повече от
наблюдаването на близко (или подобно) чувство у другия човек с всичката
емоция на нашата душа, нито пък някога сме били толкова шокирани при
появата на противоположното“ [2].
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Книгата на A. Smith може да се характеризира като богато изучаване на
търсенето на баланса в даването и получаването на съчувствие. Неговите „закони за съчувствие“ се състоят в тези две насоки: от една страна ни харесва
съчувствието на другите и ни е страх, когато то отсъства, от друга страна ни
харесва да можем да съчувстваме на другите. Според A. Smith откриването на
този баланс е морално постижение.
Според Batson ако наблюдаващият преживява високо ниво на стрес в
отговор на това, че вижда някой друг разтроен, тогава наблюдаващият ще
стане себефокусиран и ще се опита да направи каквото и да е, за да намали
собствения си дискомфорт, отколкото да отговори със съчувствие [8]. На базата на това откритие Hanson (1997) декларира, че съчувстващият отговор
(опит да се намали стреса на наблюдавания човек) би се появил само ако емпатията е точна, ако съществува доброкачествено и загрижено взаимоотношение между наблюдаващия и наблюдавания и само ако наблюдаващия може
да се справи със собствените си чувства [8]. Batson (1987) отбелязва, че някои
хора, в някои ситуации, когато разпознаят стреса у другите, предпочитат повече да се самоуспокоят, отколкото да помогнат на човека в стрес [8]. Това
се смята за важен етап от развитието на емпатията при децата. Когато новородени засекат страдание, са неспособни да определят дали това е тяхно
собствено страдание или на другия и като последствие всичките им отговори
на страдание са себе-фокусирани. Това ранно отговаряне на стреса на другите
е резултат от емоционално заразяване, което има важна полза за развитието.
Хората са склонни да подражават на лицевите изражения, гласовите изражения, позите, инструменталното поведение на тези около тях и така прихващат
емоциите на другите като последствие от процеса на подражание. Може да се
каже, че емоционалното заразяване е важно за взаимоотношенията, защото
предизвиква поведенческа синхронност и проследяването на чувствата на
другия момент по момент, дори и когато човек не се посвещава изрично на
тази информация [8].
Както вече беше споменато, отвъд границите на детското развитие
и психологията изобщо, в последните години емпатията се дискутира предимно поради популярността си в помагащите професии и най-голяма известност има може би в клиент-центрираната консултантска и терапевтична
работа, чиито подход е моделиран от американския психолог Карл Роджърс.
Най-честото неправилното определяне е уеднаквяването ѝ с техниката на отразяване на чувствата (Miller, 1989; Rogers, 1957) [10]. В интервю през 1975
Роджърс отбелязва, че простото отразяване не е истинското емпатично разбиране. Той уточнява, че чувствата могат да бъдат отразени по начин, който
показва липса на емпатия. Според повечето автори освен афективната страна, емпатията включва и когнитивна активност [10]. С разгръщането на това,
което наричаме „консултантска култура“ в много страни разговорите за емпатията започнаха да стават „общи“ дори сред обикновените хора, които често говорят за „емпатизиране“ относно ситуации в миналото, в които може би
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са казали, че „разбират“ или „се грижат“ за друг човек. През 2005 Potts написа,
че „повечето хора чувстват, че могат да емпатизират, когато е необходимо“.
Истината е, че докато повечето от нас не могат да избегнат да бъдат завладяни
от съчувствието, емпатията е нещо друго [4].
Съществуват няколко фактора, които трябва да се обмислят при дефинирането на емпатията. Например: Как емпатията и съчувствието се различават? Емпатията когнитивен или афективен 2отговор е? Контролирана ли
е или автоматична?
В опит да се диференцира емпатията от съчувствието, Eisenberg (2000)
[8] описва емпатията като разпознаване на нечие емоционално състояние,
което предизвиква емоционален отговор, а той по същество съвпада с емоционалното състояние на другия. Съчувствието се описва като разпознаване на емоциите на другите и състрадателния отговор, който предизвиква
(Scheler, 1931) [8]. То идва спонтанно и може би заради това ни побеждава,
когато видим някой в мъка или беда, независимо дали е близо или далеч, дали
ни е близък или не. Това е емоцията, която онези, които убиват, унижават,
подчиняват, измъчват, трябва да преодолеят, за да могат „да си свършат работата“. То може да се разглежда като възможен резултат от емпатията. Напоследък вижданията за емпатията са с тенденция да инкорпорират и двата
аспекта: емпатията и съчувствието в емпатичния процес, който започва с разпознаването на стрес у другите и завършва, ако нещата минат, както трябва, като състрадателен отговор, за да се намали силата на стреса на другите
(Marshall,Hudson, Jones, & Fernandez, 1995) [8].
Carkhuff сочи, че за разлика от съчувствието, когато емпатизираме, „се
опитваме да разберем с ума си какво чувства човек отвътре“ [8]. Докато съчувствието е неконтролирано и непосредствен отговор, то емпатията е поконтролирана. Човек се опитва да си представи какво е да си другият, а да
съжаляваш някого не се вписва в това. Емпатията е по-скоро опит за въображаемо нанасяне в живота на някой друг, за да го разберем, преживеем и да се
почувстваме като отсрещното човешко същество. Не става въпрос за всичко
или нищо и може да е в различна степен при повечето хора. Човек може да
е повече и по-малко успешен в емпатизирането, може да е по-малко или повече склонен да използва тази си сила, така че да помогне, но това зависи от
множество фактори, включително и степента, до която той или тя се чувстват
отговорни за отсрещния. Като цяло хората са по-склонни да използват емпатичните си умения да помагат на онзи, за когото са загрижени, към когото
имат афинитет, отколкото да помагат на онзи, когото не харесват или когото
не чувстват близък. С други думи, въпреки че често се използва по приятен
начин, все едно е винаги позитивна атрибуция, емпатията може да се използва
за лоши цели, така както се използва за добри. Това е например емпатичното
Афектът е изключително силно, внезапно настъпващо, но бурно протичащо краткотрайно чувство, предизвикано от определени причини. С други думи, това е емоционален взрив.
2
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умение, което позволява на способен продавач да ви продаде нещо, което вие
не сте знаели, че ви трябва, срещу пари, които не сте знаели, че имате. Това е
емпатията, която позволява на онези, които мечтаят да подчинят другите, да
обмислят най-добрата тактика, за да накарат другия да се подчини, и онова,
което позволява на способните „мъчители“ да бъдат ефективни. Психолозите отбелязват, че емпатията лежи в основата на просоциалното поведение и
нейното отсъствие обикновено се проявява в агресивно и користолюбиво поведение, което игнорира правата или страданието на другите (Feshbach, 1987;
Miller & Eisenberg, 1988) [8].
Емпатията се разглежда от някои автори като интуитивна, където интуицията е способността „да знаеш Г, при дадено А, без да преминаваш през
стъпките Б и В“ (Marcia, 1987 по Karniol, R., D. Shomroni, 1999) [6]. Въпреки
това има схващания, че емпатията не е интуитивна. Според Hoffman (1987)
тя се променя в своето развитие от непринуден до съзнателен процес, който
изисква комплексно протичане на информация [6].
Decety и Jackson (2004), Decety и Lamm (2006) (по Gerdes, K., E. Segal,
2011) предлагат първата интердисциплинарна концепция на феномена [5].
Според тях има три необходими функционални компонента, които динамично си взаимодействат, за да генерират субективно преживяване на емпатия.
Авторите отбелязват, че всеки един от тези компоненти сам по себе си е недостатъчен да произведе емпатия. Тези компоненти са:
1) афективно споделяне между себе си и друг.
2) собствено – друго осъзнаване. Дори и при временна идентификация
да няма объркване между себе си и другия;
3) умствена пластичност (емоционално регулиране), за да се възприеме
субективната перспектива на другия (Decety&Jackson, 2004 по Gerdes, K., E.
Segal, 2011) [5].
Първият компонент от модела – афективното споделяне с другия, е несъзнателно, автоматично преживяване. Когато слушаме някого, който описва
чувствата си вербално, придружено с жестове, лицево изразяване, тон на гласа
и т.н., нервната ни система се стимулира от „споделено представяне“ и генерира
подобни чувства у нас. За разлика от афективното споделяне вторият и третият компонент от модела не са автоматични. Това са усъвършенствани (управляеми) когнитивни умения, които позволяват на хората съзнателно да заемат
перспективата на другия, и като останалите управляеми когнитивни умения
могат да бъдат научени, повишени и дори усъвършенствани (Decety&Lamm,
2006) [5]. Подобно заключение отговаря и на въпроса „Какво става, когато отсрещният не е като нас?“ Това е задача, изискваща интегрирането на когнитивен контрол в процеса на разграничаването между нас и другия и заемането на
чужда перспектива. Социалните работници могат неимоверно да спечелят от
модулирането на собствена емпатична когнитивност, тъй като това може да ги
предпази от емпатична „превъзбуда“, водеща до персонален дистрес, егоистично поведение и професионално прегаряне (Eisenberg, 2000) [5].
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Въпросът интуитивна ли е или не, контролирана или автоматична е емпатията отвежда и към друг аспект в изучаването на явлението – разнообразието от социални контексти, които помагат да се разбере преживяването на
отсрещния. Понякога е удивително лесно „да се влезе в обувките на другия“
и да се разбере неговото преживяване. Например когато някой инцидентно
се пореже. Няма нужда от допълнителен контекст, за да се сподели болката
на другия. Ако видим някой, който изглежда в беда (има измъчен вид на лицето), може да е трудно напълно да му емпатизираме, ако не знаем защо е в
това състояние. С други думи няма контекст, който да помогне да се разбере
отсрещното психично състояние [9].
В първия случай, когато наблюдаваното поведение е по същество съдържателно, може да очакваме огледалната невронна система (отговаряща
за възможността ни да разбираме действията на другите) да произведе резонанса „аз-другия“. Във втория случай, когато контекстът е необходим, за
да се интерпретира наблюдаването поведение, нервната ни система може да
критикува работата по активно „влизане в обувките на другия“. Доказва се, че
когато човек види (знае) причината за болката, се задейства бързо огледалната невронна система, но когато вижда само състоянието (символичен знак),
без да знае причинита, това изисква много по-голяма мозъчна дейност [9].
Дефинирането на емпатията понякога е неправилно и често твърде
опростено, а за практикуващите в помагащите професии, които са заинтересовани от спецификите на професионалното поведение и отговорността
в професионалната активност, емпатията трябва да е повече от неясна или
прекомерно обобщаваща концепция. Емпатията е набор от поведения, който
постановява умение – централно за ефективната социална работа на всяко
ниво или както казва П. Иванов (2011) „не трябва да съществува никакво недоразбиране на понятието…В определена степен е свързано с това, че някои
специалисти не правят разлика между емпатия като традиционна за битието
на хората и понятието емпатия като процес на комуникация или професионален навик“ [1, стр.190].
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ABSTRACT: В този доклад ще разгледаме възникването и развитието на
фриидайвинга като спорт, както и невероятните постижения на мъжете и
жените в различните дисциплини на свободното гмуркане.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-296/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Човекът и хидросферата са неразривно свързани помежду си, като
тази връзка определя условията на възникване, развитие и съществуване на
Земята. Първите високоорганизирани форми на живота са възникнали във
водата, а чак след това са излезли на сушата. Човешкият живот се заражда и
развива вътреутробно във водна среда. Когато са във водата, хората изпитват
чувства, които са недостъпни и невъзможни за изпитване на сушата – чувство на реене, унасяне и освобождаване от земната тежест.
Океанът от дълбоки времена с магическата си сила привлича хората – като
източник на живот и свобода. Именно в близост с водата са се зараждали древните и могъщите цивилизации. В настоящето, когато ресурсите на сушата са
почти изчерпани, дълбините на океаните предлагат богатство от полезни изкопаеми, използването на които ще има голямо значение за бъдещото човечество.
Съществуват два пътя на проникване на човека в хидросферата – човек
или се приспособява към непривичната за него среда, подлагайки се на действието на повишеното налягане на водата, или се защитава от него с помощта
на твърди водонепроницаеми екипировки, при които се работи и живее при
нормално налягане, но в изкуствена среда.
Според К. Лясков гмуркачът е „подводен плувец, който се спуска под
водата, ползвайки плавници, маска и шнорхел“, а гмуркането е „спускане под
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водата, при което подводният плувец спира (задържа) дишането си до излизане на повърхността“ [1].
Свободното гмуркане се е практикувало още в древните цивилизации
за добиване на храна и морски ресурси (сюнгери, перли, корали и др.), за изваждане на потънали ценности, както и за подпомагане на военни кампании.
По тези времена поради липсата на помощни механични устройства (с изключение на рядкото използване на тръстика и кожени мехури) това било
единствената възможност за проникване под вода. Тогавашните гмуркачи са
се сблъсквали със същите проблеми, с каквито се сблъскват и днешните, а
именно кесонната болест и загубата на съзнание при апнея. Ето защо гмуркането в древността е било много опасно занимание.
Началото на гмуркането с търговски цели може да се търси в Древна Гърция, тъй като и Платон, и Омир споменават масовото използване на
сюнгерите (морските гъби) като средство за къпане. На остров Калимнос се
е намирал един от главните центрове за гмуркане за сюнгери. С помощта на
тежести (около 15 кг.), които ускорявали потъването, тогавашните гмуркачи
достигали дълбочина до 30м. и престоявали до 5 мин., за да събират морски
гъби /6/.
Гъбите не били единствените ценни морски ресурси. Добиването на
червени корали и перли било също много популярно. А разнообразието от
ценни морски черупки или риби, които можело да се събират по този начин,
довело до търсенето на гмуркачи, които да достигат до богатствата на морето.
Има сведения, че още преди около 2000 г. в Япония са вадени перли, водорасли, миди и др. морски богатства от т.н „морски хора“ (Ama divers) /4, 5/.
Известно е, че в Средиземно море отдавна се е развивала морска търговия. Ето защо не е странно, че там са ставали множество корабокрушения,
особено в жестоките зимни бури. Това естествено довело до наемането на
гмуркачи, които да извадят каквото могат от морското дъно /3/. От тях се искало да достигнат до потъналите останки и да изберат най-ценните находки
за спасяване. Тези наемни гмуркачи (водолази) се сблъсквали с много опасности по време на работа. По тази причина е приет закон (Lex Rhodia), според
който всеки от тях получавал процент от стойността на извадените ценности.
За достигането на отломки под 50 фута (15.24 м) те получавали 25%, а под 90
фута (27.43 м) 50%.
Гмуркачите били използвани и по време на война. Те често са изграждали подводни барикади, целящи потапянето на вражески кораби при защита
на крайбрежни градове. Знаейки това, атакуващите от своя страна изпращали гмуркачи, които да открият подводните барикади и ако е възможно да ги
унищожат /2/. По време на Пелопонеската война гмуркачи са били използвани както за избягване на вражески барикади, така и за предаване на съобщения и материали между съюзници или войници, откъснати от блокадата /7/.
Освен това тези древни „хора жаби“ са били и саботьори, като пробивали
дупки в корабите и режели въжетата на котвите при акостиране.
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пак Наталия Молчанова, която отново в Белград (Сърбия) на 27.06.2014г. преплува 182м под вода.
➢ Свободно потапяне (Free Immersion Apnea – FIM): Слизане на дълбочина и изкачване с набиране с ръце по въже. Може да се ползва олово, но
гмуркачът трябва да излезе със същото количество тежест, с което е влязъл.
Често тази дисциплина се използва за загрявка преди гмуркания с постоянен
баласт, за да се щадят краката.
При мъжете световният рекорд в тази дисциплина е поставен на
10.04.2011г. от Уилям Трубридж (William Trubridge) в месността Dean‘s Blue
Hole на западния бряг на Лонг Айлънд (Бахамските острови), където той достига до 121м. дълбочина. А при жените отново рускинята Наталия Молчанова поставя рекордното постижения в дисциплината – 91м на 21.09.2013г. в
крайбрежието на гр. Каламата (Гърция).
➢ Постоянен баласт (Constant Weight Apnea – CWT): Гмуркачът трябва да слезе на дълбочина и да изплува със собствени сили, като ползва плавници (моноплавник). Може да се ползва олово, но гмуркачът трябва да излезе
със същото количество тежест, с което е влязъл. Според мнозина това е найчистата и най-трудна форма на свободно гмуркане.
Световните рекорди в тази дисциплина са поставени от майка и син.
При мъжете Алексей Молчанов на 19.09.2013г в Каламата (Гърция) достига до 128м дълбочина, а майка му Наталия Молчанова две години по-рано
(22.09.2011г) на същото място поставя световния рекорд за жени – 101м.
➢ Постоянен баласт без плавници (Constant Weight Apnea Without
Fins – CNF): Същото като при постоянния баласт, но без плавници/моноплавник; движенията са като в бруст стила.
При мъжете световният рекорд в тази дисциплина е на Уилям Трубридж – 101м и е поставен на 16.12.2010г. в Лонг Айлънд, (Бахами). При жените
отново върховното постижение принадлежи на Наталия Молчанова – 70м,
поставено на 15.05.2014г. в Дахаб (Египед).
➢ Променлив баласт (Variable Weight Apnea – VWT): Гмуркачът слиза
на дълбочина с шейна или с тежест и се връща до повърхността на собствени
сили (с плуване с плавници, моноплавник и/или с набиране по въжето). Не се
организират състезания в тази дисциплина.
При мъжете световният рекорд в дисциплината – 145м дълбочина, е
поставен от Уилям Винрам (William Winram) на 09.03.2013г. в Шарм ал Шейх
(Египет). На същото място предишната година (06.06.2012г.) отново Наталия
Молчанова достига до 127м дълбочина, което е и световният рекорд за жени.
➢ Гмуркане без ограничения (No Limits Apnea – NLT): Най-дълбоките
гмуркания със задържане на дъха са правени в тази категория. При нея гмуркачът използва шейна, за да достигне дълбочината и се връща на повърхността с балон с въздух или друго устройство. Не се организират състезания в
тази дисциплина.

Световните рекорди в спорта Freediving

401

Световният рекорд при мъжете – 214м, е поставен от Хърбърт Нитш
(Herbert Nitsch) на 14.06.2007г. в Спецес (Гърция). А единственият световен
рекорд в дисциплина от свободното гмуркане за жени, който не принадлежи
на рускинята Наталия Молчанова, е тук – 160м дълбочина. Той е поставен
през далечната 2002г. на 17 юли от американката Таня Стрийтър около островите Търкс и Кайкос (задморска територия на Великобритания в Карибско
море).
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НА ОБУЧЕНИЕТО ИМ ПО ДИРИЖИРАНЕ
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ABSTRACT: The article presents the pedagogical methodologies in the management of
technology in conducting education and practice and basic methods of work with students future teachers of music and a key consideration in their selection.
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от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

В музикално-педагогическата литературата постановките, изясняващи проблематиката на обучението по дирижиране, са насочени към естеството на диригентската техника и нейното предназначение. Задълбоченото
изучаване на диригентския жест се свързва с изучаване на теоретичната му
същност, която се проявява в много комплексно работещи процеси, както и
с извличането на общите модели, в рамките на които се включват личната
енергия, изборът и интерпретационните решения на диригента[5]. Изследователските подходи съдържат много варианти на анализи, които свеждат диригентската жестикулация до съвкупност от елементи, чрез които отделният
диригентски жест може да бъде класифициран [5].
В образователната практика по дирижиране съществуват три основни
направления в педагогическите методики при овладяване на диригентското
изпълнителство. Първото се свързва с това, че не бива да се отделя особено
внимание на развитието на диригентската техника, тъй като тя се изработва
сама по себе си в процеса на практиката. Съгласно такава постановка обуче-
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нието трябва да започва непосредствено с дирижиране на музикални произведения. Другата крайност в педагогическата методика се изразява в това, че
обучаемите дълго време усвояват диригентската техника изолирано без музика. Но ако те не свързват конкретен жест с определена цел при управление
на изпълнението, то такъв жест губи своя смисъл и се превръща в отвлечена
гимнастика.
Най-успешни се оказват методиките, при които учещите свързват изучаваните жестове с определени изпълнителски задачи. Усвояване на основните движения на тактуването и дирижирането по схема е целесъобразно да
се извършва без музика. След усвояването на първичните диригентски движения изработването и развитието на диригентската техника следва да се извършва с озвучаване на партитурата на изучаваното произведение. Именно
това налага използването на практиката, наречена „дирижиране от клавир“
като основен момент при обучението по дирижиране. При нея обучаваният
дирижира въображаемия изпълнителски състав, а чува изсвирената на пиано
партитура [2][3].
Различията, които се срещат при тези методики на работа, се свързват
с въпроса кои точно начини се отнасят към тактуването и кои към дирижирането. И. Мусин определено счита, че тактуването включва движенията на
диригента, показващи структурата на такта и темпото. Всичко останало –
встъпления, спиране на звучността (закриване), динамика, цезури, паузи,
фермати – пряко се отнасят към художествената страна на произведението
т.е. към „дирижирането“.
В други съвременни постановки под тактуване се разбира съвкупността от всички технически средства за управление на музикалния колектив
(обозначаването на метрума, темпото, динамиката, показването на встъпленията и др.) и дирижиране, към което се отнася всичко, което касае диригентското управление на изразителната страна на изпълнението. Бъдещето
на жестовото изображение на метрума, тактовият размер, тактуването, свързано с всички средства на диригентската техника, които влияят на неговия
характер, форма, способи на изпълнение. Всеки жест може да се отнесе към
техническите средства, но използван в определена творческа концепция да се
превърне в изразно средство.
Валидни за обучението по дирижиране на студентиите бъдещи педагози по музика са методиките, при които диригентската техника може да се
раздели на основно три нива. Първо ниво включва тактуването (обозначавне
на размера, метрума, темпото) и начини показващи встъпления, прекъсване
на звука, фермати, паузи, празни тактове и т.н. Тази съвкупност от похвати по-целесъобразно може да бъде определена като спомагателна техника,
доколкото тя служи като елементарна основа на дирижирането, но не определя изразните средства без това да омаловажава нейното значение. Второто ниво включва техническите средства от по-висш порядък, с помощта на
които могат да се определят изменението на темпото, динамиката, щриха,
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фразировката, прийоми, показващи интензивността и цвета на звука и т.н.
Съответно функциите, изпълняващи тези начини, могат да се класифицират
като средства на изразителността и от там диригентската техника на това
ниво да се определи като изразителна техника. Към третото ниво се отнася
диригентското въздействие върху изразителността и експресивността на изпълнението, предаване на идейно-емоционалното съдържание на музиката
[2]. То се свързва със създаваннето на ярки музикално-слухови представи,
помагащи осъзнаването обективната същтност на музикалното съдържание.
Ще добавим, че за емоционалността не е необходима някакъв особен вид техника. Колкото по-съвършенна е диригентската техника, колкото по-свободно
владее диригентът своите движения, толкова по-леко те се поддават на възможна трансформация при предаването на определена емоционална изразителност [3].
В разработения и емпирично доказан в предишни постановки музикално-педагогически модел на обучението по дирижиране на студентите от
специалност „Педагогика на обучението по музика“ методите на обучение
подпомагат развитието и усъвършенстването на логическото мислене, активизирането на вниманието, паметта, въображението, волята, емоциите и чувствата. В същото време те осигуряват процеса на изграждане на двигателните
навици, усъвършенстване на диригентската техника и изграждане на навици за управление на музикалното изпълнение. Усвояването на двигателните
умения е процес, който засяга не само аудиторната, но и извънаудиторната
дейност, т.е. самостоятелната работа на студента [4].
Основополагащи моменти при подбора на методите са:
1. Съобразяване със съвременните изисквания към съдържанието и нивото на образователния процес. Това се изразява в модулно построяване на
учебното съдържание и програма по дисциплината „Дирижиране от клавир“;
2. Осигуряване на оперативността и обосноваността на контрола на
обучаемостта на студентите чрез балово-рейтинговата система за оценяване.
Подборът на методите е в пряка зависимост от:
✓ конкретната цел и сложността на новото познание;
✓ психо-емоционалните особености на обучаваните;
✓ субектния им опит.
На базата на тези основания при обучението по дирижиране се използват следните методи:
• метод на вокално-хоров анализ на партитурата от позицията на
асоциативния подход, насочен към търсене на индивидуалния личностно-значим смисъл и изразяващите го диригентски средства.
• метод на целенасочено наблюдение и анализ на диригентския жест
на другите студенти, осигуряващ детайлен разбор от студентите на
собствения жест, на яснотата на техническите елементи, степента на
емоционално-образната му изразителност и звукова наситеност, графическата му яснота.
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• самооценяване и взаимно оценяване – методи, изискващи от студентите да сравняват използвани начини на работа или получени постижения с предварително определени критерии и показатели и др.
• метод на насочващите въпроси – диалогичен метод за извеждане на
ново знание. В хода на диалогическото общуване чрез съвместно обсъждане и решение на теоретичните проблеми студентите трябва не
само да научат истината, но и пътя, по който сами могат да я намерят.
• метод на разчленяващия анализ и метод на сравнителните характеристики (реконструкиране и конструиране) – същността на метода се състои в:
– реконструиране на самата партитура (отстраняване на всички
темпови, динамически и артикулационни обозначения) от страна
на преподавателя;
– самостоятелно конструиране от студента (нанасяне на обозначенията и допълнителни ремарки) в партитурата;
– построяване на изпълнителски план на основа на анализа на изразително-смисловото значение на отделните елементи на музикалното съдържание и техните взаимовръзки.
Важно изискване при този метод е подробното изучаване на музикалния материал (фразировка, лигатури, цезури, дъхове, динамика, характер на
хоровите партии и т.н.) и точната и аргументирана употреба на специализираната (музикалната) терминология.
• метод на разкриване на междудисциплинарните връзки между теория на музиката, солфеж, музикален анализ, история на музиката и
т.н. и партитурата на музикалното произведение. Той дава възможност на студентите да използват овладяни знания и умения в подкрепа на разбирането и осъзнаването на новите знания и умения, да ги
обобщават и използват при разрешаването на конкретни задачи.
• дискусията като метод на интерактивно обучение се характеризира
с открито и широко изразяване на мислите и позициите от страна
на студента, с проявяване на диагностичните и психотерапевтичните
възможности, с развитие на активността (стимулиране на творчеството, агрументация и анализ на знанията, включване на емоциите в
учебния процес), със съзидателен ефект над обучемия (получаване
на информация от съкурсниците, уточнение на възгледите по обсъжданата тема).
• методът на обсъждането – свързан с разрешаването на определени проблемни ситуации включва: анализ на партитурата и вземане
на решения; формулиране на най-оптималния вариант на решение;
проверка и приложение на решението, което от своя страна дава
възможност за допълнителни корекции, при което решението придобива окончателно завършен вид. Поради индивидуалното обучение по дирижиране от клавир, обсъждането в процеса на учебната
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дейност се осъществява между субектите – студент – преподавател
(двустранно), като броят на субектите може да се разширява (многостранно), което се прилага най-вече при обсъждането на публичните
изяви (открити или закрити класови срещи или концертни изяви). В
процеса на обсъждането от основно значение е оценъчният момент;
• метод на онагледяването – при обучението по дирижиране този метод включва два вида онагледяване:
– условноизобразителна нагледност – при теоретичното представяне и описание на диригентския удар, схемите на дирижиране и техните елементи. Пространствената организация на диригентския
жест в схеми на дирижиране се онагледява чрез планиметрично
изобразени схеми, визуализиращи устройстото, връзките и зависимостите на отделните елементи (иктус, подготовка, закриване,
фермата, размер и т.н.), като конкретизират асбстрактните представи за тях;
– словесна нагледност – словесно описание на художественото съдържание на музикалния и/или литературния текст на произведението с цел да се предизвика творческо въображение у студентите
и определена емоционална нагласа (реакция, отзивчивост).
• метод на контролните въпроси – съпътстващ овладяването на новото познание, както и контролиращ степента на овладяването му. Този
метод се прилага във всички етапи на процеса на обучение и дава
представа каква е степента на овладяване на новото познание, темповете на овладяване, каква е динамиката на психическите процеси
при отделните студенти (емоционални, познавателни, волеви) и пр.,
в това число и до каква степен студентът осъзнава чисто изпълнителската проблематика, свързана с точността на двигателните действия, съпътстващи определен вид диригентска техника. Подборът на
въпросите трябва да съответства на субектния опит, т.е. да са извлечени от натрупаните познания, но в същото време по логически път
да отвеждат до ново познание, на по-високо равнище, т.е. въпросите
трябва да са проблемни (творчески) и да са т.нар. „мрежово разклонение“, т.е. отговорът на един въпрос да поражда друг. Този метод
може да се прилага между студентите при обсъждане на публични
изяви;
• метод за вътрешно слушане на хоровото звучене – същността на
този метод е насочена към развитие на творческото въображение,
необходимо за формиране на представите на предполагаемо хорово
изпълнение на произведението. За тази цел служи дирижиране на
партитурата на произведението от клавир. Студентът, слушайки партитурата в изпълнение на пиано, трябва да си представи звученето
на хора и чрез направените от педагога обяснения и описания, предизвикващи пространствени асоциации („съвкупност“, „релефност“
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на гласовете), той трябва да насочи своя жест не към преподавателя
в часа по дирижиране, а към подредения пред него въображаем хор и
съответните хорови партии. Представяйки си подредения пред него
хор и слушайки изсвирената на пианото партитура, студентът диригент може да упражни правилното подаване на встъпленията на отделните партии, да усети фразите – тяхното начало и край, вярното
темпо и неговите промени и т.н. Контролът при този вид дирижиране се осъществява от преподавателя.
Тогава когато партитурата се разучава единствено чрез изпяване на
отделните партии, се реализира т.н. солфежно дирижиране, като при самоподготовката на студента се свързва с изграждане на умения за самоконтрол
на ръцете от позицията на своя поглед, като се следи с периферно зрение и по
този начин не се разчита изцяло на преподавателската оценка. Конкретните
задачи при подготовката на този вид дирижиране са насочени към свирене и
пеене на отделните партии на партитурата с ноти и текст, камбинации между
тях, както и свирене на цялата партитура.
По този начин методическата организация на учебния процес осигурява условия за:
– трансформиране и използване на предварително овладените теоретични знания, умения и музикални възможности от студентите в
изучаваните общотеоретични музиковедчески учебни дисциплини,
в диригентската дейност, разглеждана като тяхна субектна дейност;
– формиране на специфични за дирижирането и диригентските дейности компетентности и компетенции, чрез които се осъществяват
междудисциплинарният и вътрешнодисциплинарият синтез на получените знания и умения от музикално–теоретичните дисциплини
и субектният опит на студента, както и преносът и прилагането им в
конкретни музикално-изпълнителски диригентски практики.
У студентите се формират способности за проектиране на походящи
действия за оптимални педагогически решения в дадени музикално-образователни ситуации, самостоятелност в организиране на музикално-педагогическата дейност за решаване на определени образователни задачи, възможност за бързо адаптиране към променящите се професионални условия [1].
Обучението по дирижирането е насочено към формиране у студентите на такъв тип готовност, която включва хуманистични цели, ценности,
потребности, творчество, диалог в бъдещата професионална дейност, формиране на експресивно поведение и комуникативност, развитие на лидерски качества. Синтезиращият характер на дисциплината. Дирижиране дава
възможност бъдещия педогог музикант да прилага овладените специфични
музикални знания и умения в музикално-теоретическите, музикално-историческите, музикално-естетическите и музикално-изпълнителските учебни
дисциплини, включени в учебния план, и умения в педагого-психологическите науки. Компетенциите, които придобиват студентите при изучаването на
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дисциплината. Дирижиране от клавир са свързани с формирането на умения
за организиране, ръководство и реализиране на изпълнителската дейност на
учениците в класа по музика с цел постигане на свободно художествено музициране на песенния материал, залегнал в учебните програми на детската градина и общообразователното училище. Тези компетенции са част от общия
комплекс професионални компетенции, които да придобиват студентите, завършващи Педагогика на обучението по музика.
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МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
И ЕЛЕКТРОННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Янна П. Рускова
MUSIC PERFORMANCE ACTIVITIES
AND ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS
Yanna P. Ruskova
ABSTRACT: This article is a theoretical study of the specifics of music and performing
activity with electronic keyboard musical instruments – automatic arrangers. It reveals
its creative nature – the process of arranging, which is impossible without full musical
performance of such tools. Justified are the core competencies, specific to music and performing activities in a typical digital environment when working with such instruments.
KEYWORDS: electronic keyboard musical instruments – automatic arrangers, arranging, core competencies
Изследването е финансирано по проект № РД-08-290/12.03.2015 г.
от параграф на фонд „Научни изследвания“
на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Музикално-изпълнителската дейност, свързана с електронни клавишни музикални инструменти – автоаранжори (ЕКМИА), е специфична творческа дейност. Тази специфика произтича от характеристиката на инструмента – цифров (дигитален), със специфичен хардуер за управление, със специфични възможности и изисквания за музициране. Като сравнително нов вид
инструменти, нотната и методическа литература за тях е сравнително ограничена. Това, но и преди всичко особеностите на инструмента, определят
характеристиката на музикално-изпълнителската дейност като приоритетно
творческа: основна творческа дейност при използването на ЕКМИА е аранжирането на музика. Без процесa на аранжиране е невъзможно пълноценното им използване.
Неоспоримо е творческа дейност, не само защото е „изява на продуктивната същност на човешката духовност“; не само защото като продуктивна
такава е свързана с изграждането на нови за субекта (изпълнителя) знания,
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умения и възможности за разработването на алгоритъм за достигане и решаване на конкретна задача [1:248; 250] – конкретен аранжимент. А и защото
при всяко изпълнение се създава нов, оригинален продукт и то не само поради това, че по принцип всяко изпълнение е неповторимо, а защото възможностите на инструмента предполагат и изискват това – всяко изпълнение е
аранжимент в реално време.
Аранжиментът е специфична музикално-творческа дейност. 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“ [6:26];
„изкуството на подготовка и адаптиране на която и да е вече създадена композиция за представяне, различно от първоначалното; 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“; „изкуството да представяме разнообразно, многообразно съществуваща вече мелодия“ [11:3]. Значение за съвременното му
тълкуване има определението на М. Рандъл специално във връзка с популярната музика – нещо, което е от съществено значение за конкретната работа
при използването на ЕКМИА: „В популярната музика е конкретна версия…
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“ [12:58].
За целите на обучението в колежа в Бъркли (водещ в обучението в тази
насока) аранжиментът за дигитални инструменти се дефинира като настройка, „декориране“ на едно музикално произведение за група от инструменти
или гласове; 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 [10:1].
Аранжирането при музициране на ЕКМИА дефинираме като художественотворчески процес на преосмисляне на даден музикален материал и
представянето му в нова версия при непосредствено свирене на конкретен
електронен инструмент, като се използват специфичните му цифрови възможности.
На основата на изисквания към дигиталния аранжор [8] се формулират
следните основни изисквания пред изпълнителя на ЕКМИА:
• Да се познават техническите възможности и ограничения на конкретния хардуер, които са на разположение на аранжора изпълнител
на ЕКМИА, които управляват и/или съхраняват цифровата информация, която се изпълнява/въвежда от клавиатурата на клавирен дигитален инструмент.
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• Да се владеят основни концепции и производствени техники за работа с тях, които помагат за постигане на дигитален аранжимент с
добър звук.
• Да се знаят и използват начините, по които различните конвенционални инструменти „произвеждат“ звук, за да е възможно правдоподобното му представяне в аранжимента чрез изпълнение/въвеждане
от дигиталната клавиатура. Честа грешка е да се свири, като че ли се
свири на пиано. Необходимо е използването на различна артикулация, щрихи и др. при свиренето чрез различните тембри, налични в
инструмента. 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.).
Полученият в този творчески процес аранжимент – вариант на композиционна форма, зависи от представата на аранжора за драматургията на исканото решение, от неговите знания, умения и компетентности (ЗУК), както
и от възможностите на самия инструмент. Основна задача при аранжирането
е построяването на композиционната форма в съответствие със специфичните особености на конкретния инструмент, с условията за озвучаване на
произведението, но и съобразно вижданията на автора/авторите на аранжимента. И двата момента изискват основни и специфични ЗУК.
Основа за музицирането на ЕКМИА са три основни групи компетенции [2:51].
Първата е свързана с ключови ЗУК за музиката: знания за природата
на музикалното изкуство като социално явление, за ролята ѝ в обществения
живот; умения за осъзнато възприемане музиката; да се разсъждава за нея.
Втората група включва:
➢ частни знания за музиката – за конкретни елементи на музикалния
език (звуковисочина, метроритъм, темпо, динамика, лад, тембър, регистър…); за различни стилове и направления в музиката, за композитори и изпълнители; основни музикално-теоретични знания,
свързани с хармония, фактура, инструментознание, оркестрация,
звукорежисура;
➢ използване на умения в/за различен вид творческа дейност – слушателска, изпълнителска, композиторска, звукорежисьорска.
Третата група ЗУК позволява да се управляват ресурсите на тези инструменти и чрез тях да се създава музикално-художествен продукт – да се
построи композиционната форма: анализиране на музикалните произведения с цел да се създаде проект на аранжимент – избор на стил, инструмент,
темпо, регистър и др.; хармонизиране на мелодичен материал; „построяване“
на фактурата на аранжимента – предварителни настройки и подготовка на
инструмента за изпълнение, коригиране на звученето чрез звукорежисьорски параметри, превключване на определени функционални и др. бутони по
време на свирене.
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Всички тези елементи се отнасят до специфична компетентност на музициращия на този тип инструменти – информационна компетентност [9].
Компютърните технологии, свързани с електронните клавишни музикални инструменти, „разшириха обхвата на музикално-изпълнителските
компетентности“ [13:141]. Механичното пренасяне на традиционни изпълнителски клавирни умения и навици, форми на работа над музикалното
произведение не са достатъчни, напротив – носят вреда. За разлика от пианото, клавиатурата на електронния инструмент (независимо от вида му) не
е единственото средство за управление на звука – много от изпълнителските
параметри се избират предварително от изпълнителя в готови функции, разположени на панела на инструмента и могат да се регулират в „движение“, по
време на свирене. Необходими са специфични знания и умения за ефективното взаимодействие между изпълнителя и „компютъра музикален инструмент“ в процеса на електронното музикално творчество. Способността за управление на разнообразните функции на електронния инструмент се свързва
с наличието на информационна компетентност [5:9]. Именно тя позволява
ефективно да се управляват звуковите ресурси на инструмента и с тяхна помощ да се създаде оригинален музикален продукт. В контекста на обучението
и музицирането на електронни инструменти, информационната компетентност разглеждаме като способност и готовност за осъществяване на информационна дейност със звукова информация, съдържаща се в инструмента в
електронен дигитален вид, за решение на различен тип творчески задачи.
Тази характерна, специфична музикално-информационна дейност
не може да се осъществи без специфичната музикално-компютърна компетентност. А творческата инициативност, самостоятелност и определена
свобода на мисленето дават възможност „съзидателно да се занимаваш с музикалния инструмент“ [7:356-360].
Музикално-компютърната компетентност включва следните елементи: използване на инструментите на информационните технологии за съответстващо представяне на необходимата информация; събиране и извличане
на информация; управление на информацията; интегриране, въвеждане на
информацията; оценка на получената информация; създаване на информация; предаване на информация [5:9]. В случая при ЕКМИА се приема, че става въпрос за специални знания и умения, свързани с функционалните възможности на електронния инструмент като специализиран „компютърен“
инструмент. Информацията за установяване, изменение и съхранение на различните параметри се изписва на панела на инструмента и/или на дисплея му.
Необходимо е да се познава и разбира компютърната терминология, свързана
със специалните обозначения за тези инструменти (както за панела им, така
и за нотната литература).
Музикално-информационната дейност е интегриран вид дейност: съчетава дейност, произтичаща от компютърната специфика на инструмента
и традиционната такава – дейност върху традиционна клавиатура на пиано.
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Този компонент на информационната компетентност позволява на свирещите да осъществят специфични действия и дейности [3:3 – 4] и да развиват
специфични компетентности, свързани с определен тип музикално мислене,
присъщи именно за музицирането на тези инструменти:
1. Работа със звук – КАКВО (електронно инструментознание, темброво
мислене) и КАК (електронен аранжимент, фактурно мислене) се структурира
с различни тембри по координатите на музикалното пространство хоризонтал, вертикал и в дълбочина:
➢ избор на звуков материал (възприемане и анализ на различни тембри
и шумове, разполагането им по звуковата скала, според теситурните
особености и др.);
➢ промяна на звуковия материал – използване на ефекти (Delay, Flanger,
Chorus, Reverb, Phaser, Echo) и редактиране на изпълнителските параметри на звучене (време на атака и затихване на звука, скорост на
вибрато и т.н.);
➢ създаване на нови тембри с помощта на просто съчетаване на готови
тембри (едновременно или последавателно звучащи) или чрез звуков
синтез (чрез манипулиране на формата на звуковата вълна и амплитудата ѝ).
2. Работа с автоакомпанимент:
➢ знания, умения и компетентности за управление на хармонията –
хармонично мислене;
➢ избор на готови фактурни модели (готови ритмо-хармонически модели, мултипадове) – стилове и жанрове: интонационно-стилово мислене;
➢ избор и умения за управление на звученето и изграждането на фактурата – в режим на клавиатурата Normal, Split, Full Keyboard Full или
Range Chord.
3. Звукорежисьорска дейност, звукорежисьорско мислене:
➢ избор и установяване на звукорежисьорски параметри на звученето: баланс на гласовете от фактурата, разполагането на звука в пространството;
➢ корекция на създаденото в паметта на инструмента – съхранение,
изменение, изтриване на създадените настройки;
➢ запис в секвенстера на инструмента [4:66 – 67].
4. Специфични знания, умения и компетентности за управление на изпълнителските параметри на звученето (темпо, агогика, артикулация, звуковисочинни и темброви нюанси – предварително и по време на изпълнение):
специфично изпълнителско мислене.
Творческата инициативност като компонент на информационната
компетентност в контекста на свиренето на електронни инструменти е свързана с траекторията на действие в процеса на аранжирането за този вид инструменти – ЗУК за ефективно и творческо решение на задачите за създаване
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на оригинален звуков материал; стремеж към нестандартно въплъщение на
творческия замисъл; самостоятелно творческо търсене на звукови, хармонични, фактурни и др. средства. Затова е важно при овладяването на възможностите на тези инструменти процесът на електронното аранжиране да
не се пренебрегва, да не се ползват само готови модели и насоки, а стъпка по
стъпка да се преминава през него. В противен случай в бъдещата си работа
изпълнителите ще бъдат безпомощни и/или неефективно ще използват огромните възможности на ЕКМИА.
Обобщението на гореизложеното показва, че в процеса на музициране
на електронни инструменти, в характерна музикално-информационна дейност, се изграждат, а и са необходими специфични музикално-професионални компетентности, свързани с творческия процес на аранжиране, в основата
на които е определен тип специфично мислене: изпълнителско, звукорежисьорско, композиторско – темброво, фактурно, хармоническо, интонационно-стилово.
Важен аспект от творческата дейност се свързва с работата над конкретен музикален материал.
Изключително широк е репертоарът, който може да се използва: стил,
епоха, жанр; изпълнителски състав; „големина“ – кратки или от крупни форми. Тази амплитуда от разнообразие изисква различен подход и специфична
работа. Много често се достига до изменение на оригиналната хармония, темпо, ритъм, тембър, стилови характеристики…; или се налага практически от
нулата да се създаде произведение, основано единствено на една мелодия или
даже мотив [8]. Кратките мелодии (на една народна песен например) трябва
да се развият – чрез точни или варирани повторения, чрез вмъкване на връзки между тях (съчинени или чрез наличните възможности на готови елементи, които са на разположение на съответния инструмент), чрез модулации и
транспониране, чрез промяна на тембри (готови или чрез звукорежисьорска
дейност), промяна на темпо, промяна на рисунъка на фактурата (чрез варианти на стиловете или чрез промяна на стила), промяна на изпълнителски
средства (артикулация, динамика, фразиране), чрез звукорежисьорски средства (промяна на панорамизирането, пространствената перспектива), използване на налични на инструмента ефекти и др. А за произведенията от
крупни форми (опери, симфонии, инструментални концерти и др.) се налага
избор на фрагмент, който коректно да се преработи, за да се превърне в самостоятелна форма – репризна, безрепризна контрастно съставна, куплетна,
вариационна, потпури и др., като се използват аналогични средства.
Различна може да бъде и степента на свобода в аранжимента по отношение на близостта до оригиналния първоизточник – текст, звучене. При работа
с класически образци при използване на традиционен подход близостта е поголяма – следване на нотния текст на оригинала, по-чест стремеж за търсене
на „автентично“ звучене. Сферата на популярната музика и обработката на
фолклорни образци предполага воля на фантазията при избора на изпълни-
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телски, композиторски и звукорежисьорски средства. И в двата варианта критерий за качествата на създадената музикална структура е логичността при
разгръщането на музикалната мисъл в създадената композиционна форма.
Много важен момент в този процес е хармонизацията на мелодичния
материал, за да може да се използва автоакомпаниментът на инструмента,
който е характерен същностен негов елемент.
Не е възможно да се овладее този тип инструмент и да се музицира на
него, ако не са налице умения за управлението на хармонията. Дори да е налице добра предварителна клавирна култура, маниерът на свирене в тази насока
е специфичен и изисква специално внимание и при двата основни режима за
контролиране на хармонията – One finger или Single finger, Fingeret (с „един
пръст“ на основния тон на акорда и комбинация от клавиши за различните
видове тризвучия, различна за различните фирми – опростен вариант за изпълнение на акорди; с цял акорд). Първият вариант е подходящ за начинаещи
обучавани, непознаващи интерваловата структура на акордите. Позволява да
се използват само четири вида акорди – мажорно и минорно тризвучие, мажоро-малко и миноро-малко четиризвучие. Вторият режим на управление на
хармонията позволява използването без ограничения на различни акорди не
само в основен вид. Това дава възможност за икономичност на движението
на пръстите в лява ръка, но същевременно изисква целенасочена работа в
тази насока – основен е принципът за най-малкото движение, за запазване на
общия тон между акордите, за плавно гласоводене. Това обезпечава точност,
свобода и комфорт на изпълнителските движения и действия. Съществува и
трети режим (не на всички инструменти, обикновено при по-високия клас) –
Full Range Chord или Full Keyboard. Дава възможност за използване на цялата
клавиатура, а не само на лявата част за контролиране на хармонията. Но изисква специфично музициране – лявата ръка не е статична за свирене само
за акорди, а участва активно и с други функции в цялостното разгръщане на
музикалната творба. Използва се при напреднали.
ЗУК за хармонизиране на музикалния материал могат да се обособят в
три основни групи, ранжирани според трудността им.
Първата група включва познаване и разшифроване на специфично
цифрово обозначаване на видовете акорди – система за буквено цифровано
обозначаване на акордите, приета за джазовата и популярната музика. Трудност предизвиква разликата ѝ от изучаваната в заниманията по Теория на
музиката, Хармония в специализирана подготовка. Изпълнението на разшифрованите акорди изисква различни изпълнителски умения и навици в
зависимост от избора на режим на управление на хармонията.
Второ ниво е вариантът, при който музикалният материал е представен
в разгърнат вид, не едногласно, без обозначени акорди и хармонията трябва
да се „извлече“ от нотния текст. Понякога тя е лесно „откриваема“, но понякога е скрита в ритмични и/или мелодични фигурации, в различни гласове и др.
Изисква се търсене на основни опорни тонове и въвеждането им в акордов
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вертикал, при препоръчителното запазване на басовия тон, „превод“ на този
вертикал в тясно разположение и определяне на вида на акордите.
Най-сложен е вариантът без опора в многоглас – само при наличието на
една едногласна мелодия да се определи видът на съответните акорди, хармонично подхождащи ѝ. Вместо преки указания за хармонизиране (с цифрово
обозначени акорди) или достатъчно определени в многогласно разгърнат музикален материал, се налага абсолютно самостоятелно, много често поливариантно, да се хармонизира мелодия. Не е достатъчно да се подберат непротиворечиви на мелодията акорди, а да са най-добри в художествен план варианти на хармоничен акомпанимент, жанрово и стилистически подхождащи ѝ.
Важен момент в аранжирането за тези инструменти е обвързването на
хармоническата структура със създаваната композиционна форма. Необходимо е да се овладеят и принципите на хармонизация, свързани с динамизиране на формата: отклонения, модулации, носещи неустойчивост, характерни
за средни, развиващи дялове; транспониране – реално или с помощта на заложените в инструмента функции и др.
Така аргументираните особености и изисквания за работа с този тип
инструменти и необходимите ЗУК са основа за качествена музикално-изпълнителска дейност. Функционалните възможности на ЕКМИА са толкова големи, че владеенето им изключително много обогатява не само изпълнителската, но и музикално-теоретичната и методическата подготовка на бъдещите
музикални педагози.
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