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Технологичната култура е изключително сложно 

понятие. Има много опити да бъдат направени модели, 

интерпретиращи нейната същност и структура. Някои от 

тях си приличат, като отсяват от множеството на нейните 

елементи, определени категории и едни и същи 

компетенции. 

В учебните програми у нас през последните няколко 

десетилетия е заложен модел на трудова култура, който по 

аналог се отнася и за модела на технологична култура. 

Според този модел основните компоненти на културата 



формират: знания, умения, отношения, нагласи, качества на 

личността. Освен теоретичен, практически и нравствено-

психологичен аспект, в този модел се разграничават 

общотрудови знания и умения от конкретнотрудови знания 

и умения. Прието е, че общотрудовите знания и умения са 

тези, които са необходими за изпълнението на всякакъв род 

трудови дейности, независимо от предметния характер на 

операциите. Към тях могат да бъдат отнесени обобщени 

представи за понятия като материал, инструмент, операция, 

процес, професия, качество, машина, механизъм и много 

други, както и умения за планиране, оценяване, измерване, 

компютърни умения и други. 

Технологичното обучение придобива през последните 

години съвсем нов статус във всички икономически развити 

страни. Променя се разбирането за технология, променя се 

отношението към така наречените социални техники и 

технологии. Променя се отношението към връзката на всеки 

учебен предмет с различните нива на овладяване на 

технологиите. Редица елементи на технологичната 

грамотност влизат в критериите за общо образование и 

академична подготовка. Говори се за навлизане в света на 

проектирането и технологиите от 5 – 6-годишна възраст. 

Светът се технологизира. Училището се технологизира. 

Съвременната технологична култура включва 

изключително богат комплекс от знания и умения за 

основите на съвременния бизнес, за принципите на деловата 

организация, за методите на управлението, производството 

и пласмента и много други знания, умения, личностни 

качества, подходи към живота като цяло и към конкретни 

действия. Технологичната култура включва в себе си 



технологична грамотност и технологична компетентност 

[4]. 

Редно е да отбележи, че не е целесъобразно да се 

пропусне изясняване на развитието на понятията „труд“, 

„трудово обучение“ и „трудово възпитание“ при 

разясняването на понятия, свързани с технологичната 

култура. Защото тези понятия се явяват ключов момент от 

историческото развитие на технологичното обучение и 

технологичната култура като цяло. 

Технологичната култура е ценност с трансцедентен 

характер, зависеща от стадия на технологично и цялостно 

културно развитие на всяка отделна държава. Културата и 

културната идентичност (която в най-широк смисъл е 

цивилизационна идентичност по думите на Самуел) 

формират моделите на обединяване, дезинтеграция и 

конфликти в света през последните десетилетия. По 

мнението на Самуел в многополюсния и 

мултицивилизационен свят, какъвто е светът днес, 

обществата, които имат културни сходства, си сътрудничат 

и опитите да се прехвърли дадено общество от една 

цивилизация в друга са или неуспешни, или изключително 

трудни. Като съществен елемент от съвременната култура, 

технологичната култура е тази, която ни сближава с едно 

общество или ни разделя от него. Образованието, което 

създава култура, трябва да може да отговори на много 

важен въпрос: „Каква точно технологична култура иска да 

формира“ [4]. 

Според Ю. Хотунцев технологичната култура съдържа 

следните компоненти:  

 култура на труда – включваща планиране и 



организация на трудовия процес; избор на инструменти и 

оборудване, организация на работното място, обезпечаване 

на безопасност на труда, технологична и трудова 

дисциплина, контрол на качеството на продукцията;  

 графична култура – знания, умения и готовност за 

използване на графични средства за обезпечаване на 

технологичния процес;  

 култура на дизайна – знания, умения и готовност за 

използване принципите на ергономията, естетиката, дизайна 

и художествената обработка на материалите за 

обезпечаване на конкурентноспособна продукция;  

 информационна култура – знания, умения и 

готовност за използване на принципите за събиране, 

съхранение, обработка и използване на информация от 

различни източници за реализация на трудовата дейност; 

 предприемаческа култура – знания, умения и 

готовност за анализиране на потребностите на хората, 

организиране и управление на неголеми колективи за 

обезпечаване на тези потребности, рекламиране на 

продукция;  

 култура на човешките отношения – знания, умения 

и готовност за осъществяване на безконфликтно 

взаимодействие с хората както в производството, така и в 

семейството, на улицата, в транспорта;  

 екологична култура – включваща екологични 

знания; разбиране, че природата се явява източник на живот 

и красота, на нравствено-естетически чувства и 

преживявания, породени от общуването с природата; 

поемане на отговорност за нейното съхранение; способност 

за съизмерване на всеки вид дейност със съхранението на 



околната среда и здравето на човека;  

 култура на дома – знания и умения за подреждане 

на дома, създаване на семеен уют, здравословен живот и 

разумно водене на домашното стопанство; 

 потребителска култура – знания, умения и 

готовност за проучване на пазара на стоки и услуги, при 

изпълняване на социалните функции на потребител; 

 проектна култура – знания, умения и готовност за 

самостоятелно определяне на потребностите и 

възможностите за подбор на дейности при изпълнение на 

проект; събиране, анализ и използване на полезна 

информация; предвиждане на спектър от идеи за 

реализиране на проекта; избор на оптимални идеи, тяхната 

проверка, планиране, организация и изпълнение на работата 

по реализация на проекта, оценяване и презентация. 

Учебният предмет технологии и предприемачество е 

нов в структурата на общообразователната подготовка в 

прогимназиалния етап. Основната роля на учебния предмет 

е изграждането на технологична грамотност, както и умения 

за организираност и инициативност в работата. В 

съдържанието на обучението по технологии и 

предприемачество намират израз актуални подходи за 

формиране на технологична култура и икономическа 

грамотност у подрастващите. То е структурирано в шест 

области на компетентност, чрез които се реализират 

ключовите компетентности за учене през целия живот. 

Структурата на учебната програма обхваща следните 

основни теми: „Проектиране и конструиране“, „Техника“, 

„Технологии“, „Комуникации и контрол“, „Икономика“ и 

„Природата в дома“, които се запазват в VI и VII клас. 



Основните дейности, които доминират в рамките на 

темите са: 

 графично изобразяване на детайли и решаване на 

конструктивни задачи; 

 измерване на величини и ръчна обработка на 

материали и продукти; 

 осъществяване на неразглобяеми съединения; 

 осъществяване на комуникация с дигитални 

средства; 

 съставяне на личен бюджет; 

 грижи за декоративни растения, билки и домашни 

любимци. 

Организацията на обучението по технологии и 

предприемачество включва интегрирани уроци и 

лабораторни занятия, в които водещи са екипната работа и 

разработването на проекти. 

Водещи подходи са: 

 учене чрез търсене и откриване; 

 модулно-интегративен подход. 

Основната тема „Проектиране и конструиране“ 

включва конкретните теми: „Изобразяване на изгледи“ и 

„Конструкции и конструктивен анализ“. Компетентностите, 

които трябва да придобият учениците като резултат от 

обучението, са: определяне на изгледи и изобразяване на 

детайли на изделие с опростена конструкция; познаване и 

използване на мащаби и линии за чертане и оразмеряване; 

изобразяване на геометрични построения и разгъвки на 

обемни тела. Това позволява постигнатите елементи на 

графична култура да се доразвиват и усъвършенстват 

впоследствие при разработване на идейни проекти. 



Получават се знания за анализ на конструкция на различни 

обекти, знания за изобразяване на обект в изгледи, защото 

графичното изобразяване на различни обекти или 

конструкции помага на хората да възпроизведат по-добре 

своя замисъл. Развиват се умения за използване на различни 

видове линии, мащаб и геометрични построения при 

изработване на идейна скица и несложен чертеж. Усвояват 

се знания и умения за вземане на решение и договаряне в 

рамките на малки ученически групови проекти. 

Основната тема „Техника“ включва следните 

конкретни теми: „Инструменти за измерване и ръчна 

обработка“ и „Битова техника“. 

Знанията, които учениците са усвоили по учебния 

предмет „Математика“ (измерване на дължина, обем, тегло, 

време, пари, лица на повърхнини, обиколка), спомагат да се 

придобият умения за измерване на линейни размери и тегло 

с често срещани в бита аналогови и дигитални контролно-

измервателни инструменти и уреди. 

При обработване на материали да познават и спазват 

правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и 

приспособления при разкрояване, очертаване, центроване, 

рязане, пилене, огъване, пробиване на отвори; да подреждат 

рационално работното си място и местата за съхраняване на 

инструменти и материали. 

Да познават принципа на действие на шевна машина, 

перална машина, готварска печка и кухненски робот, както 

и да умеят да ги подготвят за работа. 

Формира се представа за това как човек създава 

различни средства, за да пести енергия, да използва 

енергията на различни източници и да я контролира. 



Акцентът пада върху електрическите уреди, защото това 

позволява сравнително по-леко да се усети, без да се 

подчертава с много думи, философията на изграждането на 

техносферата. 

Вниманието се насочва най-вече към осигуряване на 

техниката за безопасно използване на електричеството при 

нарасналата самостоятелност на учениците. Обучаваните 

придобиват умения за събиране и групиране (по определени 

показатели) на информация за тези източници и 

преобразуватели на енергия. Въпреки различията в 

конструкциите на електродомакинските уреди в основната 

си част те биват електронагревателни и електродвигателни. 

В зависимост от предназначението си тези уреди се 

използват в бита и затова е необходимо да научат 

учениците за тяхното предназначение, да придобият знания 

за начина им на действие, за конструктивните им 

особености и техниката на безопасна работа с тях. 

Необходимо е и да получат знания за основни 

предупредителни знаци и символи върху уреди, облекло, 

хранителни продукти, за да могат рационално и безопасно 

да прибягват до помощта им. Освен това са необходими и 

умения за ползване на различно оформени скали на 

устройства за постигане и поддържане на определена 

температура и режим на работа.  

Основната тема „Технологии“ включва темите 

„Съединяване на детайли“, „Изработване на изделия от 

дървесни материали“, „Изработване на изделия от 

текстил и кожи“, „Храна и здравословно хранене“ и 

„Приготвяне на ястия чрез варене и печене“. 

Допълват се знанията за най-често използваните 



материали и тяхното приложение в бита. Един от 

материалите, който е подходящ за изработване на най- 

различни предмети в домашната работилница, е 

дървесината, защото лесно се разкроява, кове, реже, 

пробива, лепи, шлифова, полира, лакира. На този етап от 

голямо значение са знанията за някои свойства на този 

материал (еластичност, пластичност, твърдост) и 

овладяването на достъпни начини за установяването им. За 

справяне с операциите за осъществяване на модели и 

изделия, изработвани от съответните материали, е 

необходимо учениците да придобият умения и знания за 

подбор и безопасна работа с основните ръчни инструменти 

при разкрояване, очертаване, центроване, рязане, пилене, 

огъване, изработване на отвори при осъществяване на 

различни съединения (с лепила, винтове и гвоздеи). В 

процеса на обучение учениците ще си служат и с 

необходимата учебна документация (техническа, 

технологична и инструкционна). За по-лесното изпълнение 

на определените задачи, учениците трябва да придобият и 

умения да подреждат рационално работното си място и 

мястото за съхраняване на инструменти и материали в 

учебната работилница, да извършват частични изменения и 

да довършват идеи за конструкции на предмети от различни 

материали. 

След изучаване на темата „Изработване на изделия 

от текстил и кожи“ учениците трябва да познават 

видовете текстилни материали (конци, прежди, тъкани), 

кожи и техните свойства; да анализират и избират 

конструкция на изделие от текстил и кожа; да подбират 

текстилни материали, инструменти и приспособления за 



изработване на тъкано текстилно изделие и изделие от 

кожа. Целесъобразно е да познават ръчни и машинни 

способи за съединяване на текстилни изделия; да прилагат 

техники за художествена обработка на изделия от текстил и 

кожа. 

Чрез темата „Храна и здравословно хранене“ се 

осигурява възможност за разширяване на практическа 

основа на знанията за веществата, придобити в учебния 

предмет „Човекът и природата“. Реализират се и знания, и 

отношения за необходимостта от здравословен начин на 

живот и хигиенни правила на поведение. Необходимо е 

учениците да се научат как се избира меню и какъв да е 

режимът на хранене, как се подготвят хранителните 

продукти за обработване – измиване, обелване, нарязване, 

настъргване и измерване с различни средства. Те трябва да 

знаят каква хигиена се поддържа в кухнята – почистване, 

измиване, подсушаване и подреждане на съдове, прибори, 

приспособления преди и след употреба. За приготвяне на 

много от ястията е необходима не само топлинна обработка 

(варене, печене), а и предварително изстудяване (охлаждане) 

на хранителните продукти. Затова трябва да знаят след 

приготвяне на ястията как да ги оформят естетически и как 

да ги поднесат. Не без значение е и това да се научат 

учениците да съставят менюта, списъци, съобщения, 

покани, калкулация (с оглед развитие на тяхната 

икономическа култура). Много важен елемент в работата е 

и спазването на техниката за безопасна работа. Затова е 

необходимо да се разясни на учениците как се оказва първа 

помощ при изгаряне и нараняване. 

Основната тема „Комуникации и контрол“ включва 



темите „Средства за визуална и гласова комуникация“ и 

„Средства за контрол“. 

Бързината и точността на средствата за комуникация и 

контрол са от голямо значение в съвременния делови живот 

на хората. Ето защо учениците се запознават с широко 

използваната в бита и трудовата дейност комуникационна 

техника. Те трябва да използват клавиатура на техническо 

средство за оформяне на надписи, реклама, малки проекти и 

при калкулиране. С тези умения на учениците се предоставя 

възможност да търсят информация за различни професии и 

да ги групират по определени признаци. 

Целесъобразно е учениците да разграничават по 

функционални признаци средства за визуална и за гласова 

комуникация. Да познават принципа на действие на 

средства за визуална и гласова комуникация. Да 

осъществяват визуална комуникация чрез уеб камера. 

Учениците трябва да могат да заснемат, съхраняват и 

пренасят фотоизображения на различни носители. Да 

разграничават по функционални признаци средства за 

контрол. Да осъществяват контрол на топлинни процеси и 

контрол при покупка на стоки. 

В основната тема „Икономика“ са включени темите: 

„Ресурси“, „Производство, търговия и услуги“ и 

„Бюджет“. 

Учениците се запознават с недостигa на ресурси като 

основен икономически проблем; разбират защо недостигът 

на ресурси изисква от хората и обществата да правят избор 

за задоволяване на потребностите си. 

Учениците познават и класифицират видовете 

ресурси, необходими за производството на стоки и услуги и 



варианти на производство, търговия и услуги по 

местоживеене, познават и разграничават производството, 

търговията и услугите като основни икономически 

дейности. 

Класифицират видовете стоки и услуги по определени 

признаци. Обясняват понятието цена на стоки и услуги. 

Разграничават потребител от производител и 

определят основни разлики в дейностите, които тези лица 

извършват. 

Познават видовете доходи, получавани от членовете на 

семейството. Разграничават видовете разходи в 

семейството. 

Съдържанието на темата е ориентирано и към 

систематично навлизане в способите за икономически 

начин на мислене и първоначална представа за семеен 

бизнес и различни професии. Знанията, които ще придобият 

учениците, ще им позволят да се запознаят със 

съвременните професии; да осмислят същността на 

предприемачеството и различията: продукт, стока, услуга, 

ресурс, доход. Място намират и уменията за различаване на 

понятията потребител и производител и за определяне на 

основни разходи в дейностите, които извършват. 

Основната тема „Природата в дома“ включва 

следните теми: „Отглеждане на декоративни растения и 

билки“ и „Отглеждане на домашни любимци“. Учениците 

получават знания и умения за отглеждане на лековити и 

декоративни растения в домашни условия (посевни 

качества и подготовка на семената, съоръжения за 

отглеждане, засяване, засаждане, напояване). Учениците на 

практика прилагат формираните в учебния предмет 



„Човекът и природата“ знания за основните жизнени 

процеси при растенията. Заедно с това придобиват умения 

за правилен подбор на подходящ инвентар при отглеждане 

на растения и животни. За да отглеждат в домашни условия 

домашни любимци, необходимо е да се научат учениците 

какви грижи, включително и медицински, ще полагат за тях. 

Чрез заниманията в час ще се научат как да проектират, 

реализират и поддържат малък природен кът в дома или в 

класната стая и как да спазват екологичните изисквания за 

това. Учениците трябва да се информират и какви възможни 

вреди могат да нанесат някои препарати за растителна 

защита. Много важен елемент на обучението са знанията за 

опазване и съхраняване на природата около жилищата и 

населените места, във и около дома и училището. 

Чрез предмета „Технологии и предприемачество“ 

учениците разбират ролята на личната технологична 

култура за овладяване, разбиране и прилагане на техниката 

и технологията в ежедневни и широко разпространени 

практически дейности. Те преоткриват създадения от човека 

свят, връзките му с околната среда, като проектират, 

конструират, моделират, изработват различни изделия и 

технологични системи. 

Учениците се окуражават да решават проблеми, 

проектират, моделират и конструират, опитват, 

експериментират, проверяват, оценяват, изработват, планират 

и осъществяват малки проекти. Поощрява се приемане на 

различни роли и позиции в процеса на обучение като 

разпределяне на дейности, изпълняване на отделни задачи, 

оценяване, коригиране, работа – самостоятелно и в екип. В 

процеса на обучение учениците предлагат, доказват, 



изразяват съмнения и планират сами свои дейности по 

проектиране и изработване на различни изделия и 

усвояване на отделни технологии. Имат възможност да 

избират, вземат решения и да се самооценяват. Във всяка 

отделна методична единица учениците разбират, че 

работата трябва да бъде планирана, организирана и 

извършена в условията на творчество, сътрудничество и 

обезпечаване с ресурси, а основните принципи са 

акуратност, високо качество и безопасност. Освен това те не 

само трябва да познават и прилагат основни технически 

средства, процеси и решения на технически задачи, а и да 

оценяват техническите средства според отношението между 

качество и цена, между потребителската им стойност и 

влиянието им върху социалната и околната среда. Част от 

темите, които имат пряко отношение към изграждане на 

технологичната култура на този етап, са: поведение, модели 

за поведение, норми, видове самоизисквания, 

междуличностен цикличен процес, психологически основи 

на влиянието, социален статус, приятелство и сработване, 

модели на общуване, преодоляване на конфликти и др. 

В съвременната технологична култура в обучението 

по учебния предмет „Технологии и предприемачество“ в V 

клас са включени богат комплекс от знания и умения за 

основите на съвременната професионална дейност, за 

същността и начините на организацията, управлението и 

осъществяването на стопанска дейност; за личностни 

качества, които се формират или развиват в условията на 

технологичното обучение, като се подхожда към живота 

като цяло и чрез осъществяване на конкретни действия. 
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ЗНАЧЕНИЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗА 

СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦА ОТ 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Виктория Димитрова Ковчазова 

 

THE IMPORTANCE OF KINDERGARTEN FOR 

SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Viktoriya D. Kovchazova 

 

Abstract: Kindergarten is the first educational institution 

that forms the childhood personality. Admission to kindergarten 

is the first clash with socialization, life, with others, grouped by 

a certain attribute - age, interests, gender, etc. The child begins 

a process of social adaptation and learning experience by 

joining a particular environment. It falls into a group of 

children - a peer educated, educated and motivated by 

pedagogues. The socialization of children in the kindergarten is 

realized mainly through the three main activities - gambling, 

training and work. 

 

Keywords: kindergarten, socialization, game, teaching, 

work activity. 

 

Детската градина е първата образователна институция, 

която формира детската личност със специфичната ù 

уникалност, с която ще се включи в социалното 

обкръжение. Като постъпва в детската градина, детето се 

подготвя за глобалните задачи на обществото в достъпна за 



него форма (с което по същество се социализира). 

Социалната среда в детската градина се различава от 

семейната, към която детето е привързано преди 

постъпването си в детското заведение. Постъпването в 

детска градина е първият сблъсък със социализацията, с 

живота, с другите хора, групирани по определен признак – 

възраст, интереси, пол и др. Детето започва процес на 

социално адаптиране и усвояване на опит, като се 

приобщава към определена среда. Попада сред детски 

колектив – общество от връстници, ръководени и 

стимулирани от педагози.  

Детската градина е самият живот на децата. Тя ги 

променя. Тук те търсят мястото си в обществото. Оформят 

поведение на лидер или изпълнител, а понякога детето е 

неутрално, самотно или търси реализация в по-малка група 

[6].  

В детската градина децата живеят в настоящето, без да 

знаят миналото и без да се интересуват от неразбираемото 

за тях бъдеще. За да успеят да се социализират възможно 

най-бързо и да са готови за пълноправното „членство” в 

обществото е необходимо да се търсят по-нови, по-

правилни и по-верни пътища. Грижата за възпитанието на 

децата в съвременната детска градина се основава на 

научни, демократични и прогресивни тенденции в 

общественото развитие. Водеща е ролята на възпитанието 

по отношение на другите фактори, тъй като адаптацията 

към социалната среда протича като процес на социално 

възпитание и развитие. Детската градина обогатява 

възможностите за социално общуване [9]. 



В предучилищния период е необходимо да се 

стимулират потенциалните възможности на детското 

развитие, да се подкрепят и засилват пластичността и 

формиращите се личностни особености, да се стимулират 

конкретни интереси, но при условие – запазване 

самоценността на детството. Трябва да се уважават 

чувствата, фантазиите, мислите и амбициите на детето 

(независимо какви са те). Детето трябва да разбере, че има 

право на всякакви емоции и желания, на свободно 

въображение.  

Различните дейности в предучилищна възраст имат 

значение за социализацията в този период. Изграждането на 

личността се извършва във възпитателно-образователния 

процес, в приемствеността между детската градина и 

семейството и в подготовката на децата за училище. През 

този период се появяват и нови потребности за детето [2]. 

Социализацията на децата в детската градина се 

реализира основно чрез трите главни дейности – игрова, 

обучителна и трудова. Осъществява се в педагогическите 

ситуации и във всички останали режимни моменти от 

живота на детето в детското заведение. Целта е процесът на 

социализация да бъде подпомогнат от адекватна за целта 

програмна система от различни педагогически модели и 

технологии [10]. 

Разширяването на периметъра на социалните контакти 

се постига и чрез общите инициативи на детската градина – 

празници, обичаи, куклен театър, спортни състезания, 

групова активност на децата при изучаване на чужд език, 

народни или спортни танци, спорт и др. Присъствието на 

средствата за масова информация и комуникация дават 



отражение върху формирането и ориентацията на детската 

личност.  

Социализацията чрез цялостната атмосфера на 

детската градина и превръщането ù в уникална 

възпитателна среда е постигната благодарение на утвърдени 

и актуални възпитателно-образователни взаимодействия – 

много форми за съвместна, колективна и индивидуална 

дейност, които позволяват реализирането ù. 

Детската градина е основна институция в България, 

чиято цел е да подготви подрастващите за техния социален 

живот и реализация, като им даде началото за успешно 

образование, възпитание; като спомогне за развитието на 

техните личностни и индивидуални дарби, способности и 

таланти. „Детската градина е институция в системата на 

предучилищното и училищното образование, в която се 

отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 

тригодишна възраст до постъпването им в I клас в 

съответствие с държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование“ [5]. 

Според новия Закон за предучилищно и училищно 

образование „Предучилищното образование полага 

основите за учене през целия живот, като осигурява 

физическото, познавателното, езиковото, духовно-

нравственото, социалното, емоционалното и творческото 

развитие на децата, отчитайки значението на играта в 

процеса на педагогическото взаимодействие“ [5]. 

Съвременните научни теории за развитието и 

възпитанието на детето са насочени към разбирането на 

детството като неповторима самоценност, към цялостното 

развитие на личността, адаптирането, индивидуализирането 



и интегрирането на неговите активности в средата. В този 

план основните аспекти на възпитание са: емоционални, 

двигателни, познавателни, социални, естетически. 

Игрова дейност. 

През предучилищния период доминира игровата 

дейност. В рамките на игрите и при специални занимания се 

оформят основите и на учебната дейност, която има 

специфичен характер под влиянието на доминиращата 

игрова дейност. Набелязват се и проявите на творческата 

дейност, вплетена главно в игровата. Голяма част от децата 

на тази възраст посещават детска градина и това допринася 

за включването им в детския колектив и разширяването на 

социалните им контакти [8].  

Децата трябва да играят колкото се може повече. В 

ежедневието им е задължително да присъстват 

разнообразни игри – занимателни, спортно-подготвителни, 

сюжетно-ролеви, творчески. Децата трябва да боравят с 

играчки и игрови материал, който задържа вниманието на 

детето и по този начин го въвежда в социалния свят. Играта 

е естествен модел за социализация в глобализиращия се 

свят. 

„Играта се появява в индивидуалния живот на всяко 

дете, живеещо в социално обкръжение, поради стремежа му 

към самостоятелност и участие в живота на възрастните. 

Социалното съдържание на играта се обогатява в процеса на 

усвояване от детето на социален опит и се развива заедно с 

обогатяване на този опит“ [1]. 

Специфичните характеристики на детската игра са 

свързани с нейните богати творчески възможности, 

формираща роля по отношение на нравственото и 



социалното поведение на детето, интегративни функции, 

свързани с цялостния педагогически процес и процеса на 

социализация. Играта интегрира дейностите и чрез тях 

поставя в единство всички средства за всестранно развитие 

на детската личност. Посредством играта се осигурява 

цялостен подход за развитие в единство на всички сфери на 

личността на детето [9].  

Тя е първата форма за създаване на детски колектив 

със специфична характеристика. Децата встъпват в 

колективни взаимоотношения, регламентирани от реални 

правила на поведение и изисквания на детското общество. 

Много от правилата се усвояват не само по пътя на 

подражание на възрастните, а и чрез обучението и играта. 

Желанието на детето да подражава дословно на действията 

на възрастните не винаги може да бъде осъществено. Тогава 

се появява мотив за замяна на реалната с игрова форма на 

участие.  

Встъпвайки в определена роля, детето е поставено 

пред необходимост да действа така, както повелява 

позицията на ролята, като се подчинява на социалните 

правила и норми. Това, от своя страна, води до съзнателно 

разбиране на правилата и установяване на 

взаимоотношения между включените в играта лица. 

Придържането към ролята е свързано с отразяването на 

социалната действителност. Ролята се разпада, когато се 

нарушат правилата в играта [4].  

Сюжетно-ролевата игра разкрива взаимовръзката 

между игрова и социална компетентност като 

взаимозависими. Когато детето в своята сюжетна игра 

пресъздава вече възприети модели на хора и техните 



професии, то овладява социални умения на общуване, 

умения за съгласуване и реализиране на личностни 

контакти. Не само в сюжетно-ролевата игра се зараждат 

специфични и универсални социални компетентности. В 

строително-конструктивната игра, в играта драматизация, в 

игрите с правила децата отработват, съответно: умение за 

сътрудничество, работа в екип, добронамерено отношение 

към другия, толерантност, безконфликтно общуване, 

владеене на позитивна комуникация, умение за планиране и 

организиране на дейност [4]. 

Автодидактичната игра в предучилищна възраст е 

свободна, доброволна и генетически зряла форма на детска 

игра. Социалната значимост на този вид игра се изразява в 

самообучаващия ефект от играта. Този ефект, подпомаган 

от индивидуалния и групов игрови опит, е важно социално 

умение за учене през целия живот.  

За детето от предучилищна възраст играта е истински 

сериозна дейност. Макар че динамично променящата се 

социална среда изменя игрите на децата в днешно време 

(компютърните и електронни игри заемат голям дял в 

живота на децата), феноменът игра остава движеща сила в 

детското развитие. Играта осигурява изява чрез действие на 

детската личност и спомага интегрирането ù в системата на 

обществените отношения. В играта и чрез играта детето се 

обогатява когнитивно, като се учи от своите и от 

постиженията на другите. Интеркултурният модел в играта 

е естественият модел за социализация в глобализиращия се 

свят [4]. 

Обучение в детската градина.  



Обучението в предучилищна възраст е насочено 

едновременно към получаване на знания, формиране на 

умения и изграждане на нагласи и в същото време 

поставяне на децата в ситуации, в които могат да 

взаимодействат. Образователната среда провокира 

пълноценно тяхното развитие, първите им междуличностни 

и общочовешки ценности, които съдействат за 

изграждането на първия образ за света. Обучението в 

детската градина интегрира компоненти на социално 

познание, адекватност и чувствителност към 

обкръжаващата среда. Съдържанието на образоването в 

детската градина е такова, че дава на децата познание и 

правила за живота и общността, запознава ги със света на 

възрастните, развива представите им за тяхната собствена 

личност, прави ги чувствителни съм проблемите на 

околната среда.   

Мисленето на децата в предучилищна възраст е с 

нагледно-действен и нагледно-образен характер. Въпреки 

това децата в тази възраст могат да отделят общите и 

съществените свойства на отделни явления. При правилно 

организиран процес на обучение децата могат да схващат 

прости връзки и взаимозависимости, да анализират и 

обобщават получена информация [3]. 

Формите, чрез които се реализира процесът на 

обучение в предучилищна възраст, могат да се разделят в 

няколко групи. Първата група съставят „учебните форми“ 

педагогическа ситуация, дидактична игра, игра-

драматизация, музикалната, подвижната и конструктивната 

игра. Друга група форми са свързани със самостоятелната 



работа на децата – дейност по избор, колективен труд, 

екскурзии. 

Обучаващите педагогически ситуации биват 

индивидуални и групови. От съществено значение за 

социализиращата им роля е правилното планиране, 

организиране и провеждане. Учителят избира темата от 

образователното съдържание, определя целта, задачите и 

методите. Педагогическата ситуация представлява процес 

на педагогическо взаимодействие с цел обучение и 

възпитание на деца от предучилищна възраст [4]. 

В процеса на обучение се създават условия за 

усвояване на знания в систематизиран вид, които се 

усложняват постепенно в хода на обучителната ситуация. 

Основните методи на обучение в предучилищния период са: 

практически, нагледни, словесни, игрови. Тези методи 

рядко се използват изолирани, обикновено се прилагат в 

комбинации. 

Характерно при словесните и нагледните методи на 

обучение е използването на усвоените от децата начини на 

възприемане, умение да наблюдават, умение да слушат. При 

практическите методи е характерно, че в процеса на реални 

преобразования на предметите децата придобиват нови 

знания за тях, откриват нови връзки и отношения. В 

практическите дейности (освен наблюдение, слушане) 

децата преобразуват околната среда и получават в резултат 

реален продукт. По време на обучителните дейности в 

предучилищна възраст трябва да се създават умения у 

децата да планират практическата си дейност. Това спомага 

да се развива образното им мислене, умението им да си 

представят резултатите от бъдещите си действия. 



Основните нагледни методи на обучение са свързани с 

демонстрирането на натурални обекти – предмети и 

явления, нагледни помагала и материали за работа. Изборът 

им трябва да е подчинен на определени изисквания. 

Изучаваните предмети, свойства, явления, модели трябва да 

бъдат ярко изразени. Те трябва така да се показват, че 

детето да възприеме не само ярките характеристики, но и 

по-малко забележимите, но съществени качества. 

И практическите, и нагледните методи на обучение се 

използват в съчетание със словесните. Характерно при 

словесните методи обаче е, че те могат да се използват и 

самостоятелно. 

Важно значение за умственото развитие на децата от 

предучилищна възраст имат игровите методи. В процеса на 

обучение честото използване на дидактични игри спомага 

за затвърдяване на знанията и уменията. В процеса на 

дидактичната игра детето насочва своето внимание главно 

върху изпълнението на игровата задача и игровия резултат. 

То не осъзнава обучителната задача, а усвоява знанието 

като страничен продукт на своята игрова дейност [3]. 

Обучителните дейности в предучилищна възраст са за 

нови знания и затвърждаване на вече получените. 

Успешното усвояване на нов материал лежи върху 

основата на вече съществуващи знания у децата. 

Обикновено през предучилищния период децата 

притежават обширен кръг от знания, представи и сведения 

за едни или други предмети и явления, които още не са 

систематизирани. В процеса на обучение педагогът трябва 

да ги активизира с помощта на серия правилно подбрани 

въпроси. Това ще позволи на следващ етап запознаването с 



новия материал да се построи правилно, тъй като вече е 

известно нивото на знания и сведения; ясно е кое се нуждае 

от особено внимание при обучението.   

След получаването на новите знания, децата трябва да 

ги затвърдят. Това отново подлежи на определена 

организация по време на обучителните дейности. 

Обучителната ситуация започва с обяснение и 

демонстриране на нагледния материал, след което на децата 

се задават въпроси. Те могат да се обособят в две групи. 

Едните въпроси предполагат възпроизвеждане на знания в 

същия вид, в който са получени от педагога. Могат да се 

използват и друг вид въпроси, които не изискват буквално 

възпроизвеждане на получените знания, а дават възможност 

детето да изложи свободно смисъла на това, което е видяло 

и чуло. При затвърдяването на знанията често се използва 

повторение, което трябва да доведе не само до фиксиране 

на знанията, но и до обогатяването им. На този етап на 

обучение е важно да се дава възможност на децата, колкото 

е възможно повече да питат и да разказват.  

Обучението в предучилищна възраст формира у 

децата елементи на учебна дейност. Формира умения за 

фиксиране на вниманието, за изпълняване на указания, за 

действия, съобразно дадения словесен или нагледен 

образец. Това има първостепенно значение за подготовката 

на децата за училище, за получаване на начални знания по 

основите на науките, за социализацията им в заобикалящата 

ги среда. 

Труд в детската градина. 

Трудовата дейност в предучилищна възраст е една от 

трите основни дейности през този период. Чрез нея у децата 



се създават определени практически умения и навици, 

получават се знания за свойствата и качествата на 

материалите, развиват се интелектуални качества. Трудът в 

този период има социализираща роля – децата влизат в 

различни взаимоотношения, проявяват отношение към 

предметите на труда, към резултата от своя труд и този на 

околните.   

Целенасоченият процес на трудовата дейност на 

децата от предучилищна възраст се свежда до 

осъществяване на следните задачи: 

▪ изграждане на положително емоционално отношение 

към трудовата дейност на възрастните, към различни 

професии; 

▪ придобиване на разнообразни трудови умения и 

навици, включително – самообслужване, труд за 

изработване на различни предмети; 

▪ предизвикване на желание за труд; 

▪ създаване на интерес към техниката – формиране на 

конструктивни умения и навици за ползване на картон, 

хартия, конструктивен материал; 

▪ възпитаване на уважение към собствения труд, труда 

на околните, вещите, играчките и произведенията от 

трудовата дейност; 

▪ постигане на удовлетворение от положения труд; 

▪ осъществяване на социализиращата роля на труда – 

чрез организиране на колективна трудова дейност. 

Пред предучилищния период от своето развитие 

детето изпълнява разнообразни трудови дейности. Чрез тях 

то се подготвя за адаптацията си в обществото. Усилията, 

които детето полага при тази дейност, не са продиктувани и 



не водят до получаване на общественополезен продукт, тъй 

като функцията на този педагогически подход е друга. 

Детето дори не осъзнава крайната цел и не се ръководи от 

нея. Постепенно трябва да се осъзнаят обществените 

мотиви, както и разбирането, че детският труд е нужен не 

само на самите деца, но и на околните. Социализиращата 

роля на трудовата дейност е съществена, защото тя се 

извършва в семейството, в детския колектив, сред 

връстниците.  

Възпитанието в труд влияе върху: 

 физическото развитие на детето – трудовата дейност 

е проява на умствени и физически усилия, развива се 

координацията на движенията, регулира се работата 

на човешкия организъм, усъвършенства се ловкостта, 

бързината, самостоятелността.   

 естетическото развитие – фактори, свързани с 

процеса на труда в предучилищна възраст, действат 

естетически върху детската личност – характерът на 

трудовата дейност, социалният смисъл на труда, 

качеството на изпълнение, материалите, продуктът 

от дейността, интериорът; 

 интелектуалното развитие – в процеса на трудовата 

дейност се развиват умствената и познавателната 

способности, научават се причинно-следствени 

връзки, промени в обществената и природната среда. 

Социализиращата роля на труда в детска възраст се 

изразява в: 



▪ уважение на труда на възрастните, връстниците, на 

хората от познатата на детето вече социална среда; 

▪ привикване към опазване на продуктите на 

собствения труд, на труда на другите; 

▪ познание за това, че всичко, което притежаваме, е 

плод на човешкия труд; 

▪ задължение за водене на борба с прояви на 

разхищение и пренебрежително отношение към 

продуктите на труда.   

Трудът в предучилищна възраст включва: 

самообслужване (подпомага самостоятелността на детето в 

детската градина, в семейството и извън тях), битово-

домакински труд, който също включва и самообслужването 

(усвояване на навици и привички, необходими за 

социализацията на детето в обществото, приучва на ред), 

труд в природна среда (умение да се работи с инструменти, 

умение на децата да се грижат за растения, да създават 

природни кътове в детската градина), практическо участие в 

достъпни различни видове труд (получаване на продукт от 

дейността), дежурства, колективен труд, труд по избор, труд 

извън детската градина. 

Изключителна роля за социализацията на децата през 

предучилищния период от тяхното развитие имат 

колективните форми на труд. Организират се съвместни 

трудови дейности с възрастните или с деца от групата. Тук 

водещо място има примерът на педагога, на обслужващия 

персонал, на детското обкръжение. При колективния труд 

децата са обединени от обща цел и всеки допринася за 

изпълнението на поставената задача. Децата се научават да 

разпределят работата си, да координират действията си, да 



си помагат. Колективният труд спомага за формирането на 

детската личност и подготовката ù за среща със социалната 

действителност. Общественото измерение на човешката 

личност се формира в съвместната дейност с другите и под 

влияние на общуването. Връзката между детето и 

обществото е групата.  

Колективният труд в предучилищна възраст е сложна 

форма на организация, тъй като той предполага по-високо 

равнище на трудова зрялост. За реализирането му са 

необходими вече добре придобити умения и навици за 

извършване на битови дейности, труд в природната среда 

или работа по изработване на предмети и играчки.  

Важен момент от колективния труд е да се следи за 

доброжелателно отношение в групата, да се проявява 

интерес, да се търси устойчивост и завършване на работата 

докрай, проявяване на сътрудничество по време на 

работата. Често в колективни трудови дейности децата 

извършват несъвместими с изискванията в групата 

постъпки – не довършват започнатата работа, пречат, 

проявяват завист. В подобен контекст намесата на педагога 

е много важна, защото децата обикновено възприемат това, 

което той им каже.  

Изграждането на обществено мнение по време на 

трудовата дейност е дълъг и продължителен процес. 

Точната оценка в случая има решаващо значение за 

социализирането на децата по време на труд в 

предучилищна възраст. 

С постъпване в детска градина в живота на детето 

настъпва период на осъзнаване като самостоятелна личност, 

на нарастване на възможностите му, на осъзнато отношение 



към околната действителност. Ярко се проявява стремеж 

към самостоятелност, но и към желание да се подражава на 

възрастните. Желанието за подражание на поведението на 

възрастните дава основа за възникване на изобразителната и 

игровата дейност. Децата вече боравят с предмети, разбират 

и използват буквите, цифрите, математическите символи. 

Умеят да означават предметите с думи и по нов начин да 

разбират речта. Достъпни са им обясненията, представата за 

предметите не само чрез онагледяване, а и чрез словото.  

Физическото и умственото равнище са на такъв етап, 

че позволяват възпитателният и образователният процес да 

се усложнят в посока на диференциране на съдържанието. 

Действията с предметите и изобразителните материали 

стават съзнателни. С появата на сюжетно-ролевата игра, 

детето проявява интерес към околния свят и стремеж към 

овладяването му [3].  

През предучилищния период започват да се изграждат 

взаимоотношенията между децата в детския колектив. 

Децата проявяват обективно отношение към отделни 

връстници, което се развива бавно и има своеобразен 

характер [7]. 

Взаимоотношенията на децата през този етап са един 

от продуктите на общуването. През етапа се изграждат 

отношенията на детето с другите хора. Общуването 

подпомага социализацията му.  

„Характерът на взаимоотношенията на децата с 

другите хора зависи от това, в каква степен общуването с 

тях съответства на равнището на развитие на 

комуникативната потребност, достигнато от даденото дете“ 

[7].  



Разговорите с определени връстници носи 

удовлетворяване на комуникативната потребност. Децата 

започват да изпитват симпатия и предпочитания да 

контактуват с връстници. Детето изпитва потребност 

общуването с връстниците да е избирателно. То предпочита 

общуването с едни, равнодушно е към други. 

Предпочитанията във взаимоотношенията се определят от 

потребности от комуникативно естество.  

Взаимоотношенията на детето от предучилищна 

възраст с обкръжаващите го хора – връстници и възрастни – 

са продукт на общуването. Удовлетворяването на 

потребността от общуване е от изключително значение за 

формиране на адекватни взаимоотношения между децата. 

Социализиращата роля на общуването е безспорна – 

социалното поведение на децата от предучилищна възраст 

съвсем естествено се свързва с езика и главно с поведението 

на отделни членове в детската група като участници в 

комуникативно взаимодействие. 

Рязкото повишаване на любознателността на детето 

засилва интереса му към явленията, които са около него, то 

често задава въпроси за тяхното обяснение. Процесът на 

социализация на детската личност става осезаем. В него 

детето се променя, което му позволява все по-адекватно да 

се вгради в социалното обкръжение. В тази връзка 

целесъобразно е и включването му в символното социално 

обкръжение. Общуването е непрекъснат комуникативен 

процес, а той се осъществява само с помощта на езика – 

съвкупност от символи с общо значение за общуването 

(служещ за обмен на информация и координация на 

действията). Символът/думата е събирателното между 



общуващите. Езикът е система от символи, т.е. 

социализацията е овладяване на значението на символите. С 

научаването на езика нарастват, натрупват се усвоените 

модели на поведение, а това е основното съдържание на 

социализацията. Тези модели са главно три категории: за 

контрол над заобикалящата природна среда; за контрол над 

социалното обкръжение, за контрол над самите себе си. 

Децата от предучилищния период притежават 

индивидуални способности и огромни психо-

физиологически възможности. При благоприятни 

педагогически условия децата могат да получат пълноценни 

знания, да усвоят умствени операции и да придобият 

качества. Това не трябва да претоварва детския организъм. 

Всички педагогически процеси е нужно да се съобразяват с 

физиологическите и психологическите особености на 

детето. 
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Abstract: This article presents in advance a part of a 

group of studies included in the upcoming monographic work 

"Neuropedagogical Foundations of Application of Information 

and Computer Technology (ICT) in Education", where the 

opportunities for the application of modern information and 

computer technologies in the research of cognitive processes 

are revealed. Based on the analysis of neurophysiological 

research results, artificial ICT models can be created to 

circumvent the constraints and specific requirements of 

neurophysiological research. With the visualization capabilities 

that such models provide, the mechanism for forming cognitive 

processes becomes more accessible for further exploration and 

understanding. This also includes the possibility of applying the 

training or self-learning methods that are appropriate for the 

selected model, the results of which can serve to compare 

existing training paradigms and the search for their 

intersection.  
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В съвременните образователни практики все по-често 

е представена стратегията за активната роля на обучавания. 

Това е свързано с промяна на парадигмата от 

централизирано обучение, при което преподавателят е 

активната страна в процеса на обучение, към 

децентрализация. С развитието на интернет нараснаха 

възможностите за бърз достъп до информация, както и 

възможностите за намирането ù. Същевременно с това 

интернет порталите предлагат и свързана информация. Това 

предполага известна информираност в множество области и 

в тази връзка бяха въведени понятията "дигитално 

поколение" и "работа в дигитална среда". Идеята за 

съвместяване на емпиричните знания, придобити в 

дигитална среда, и тези от самообучение, от една страна, и 

академичните знания, придобивани при обучение в 

университета, от друга, би решила проблема с овладяване 

на нарасналия информационен обем, поставен пред 

съвременното обучение. От друга страна, съществува риск 

от придобиване на частични познания, объркване в 

междупонятийните връзки или утвърждаване на 

познавателни модели, които по-късно ще влязат в конфликт 

с изучаваните при академичното обучение. В такъв случай 

обучението ще бъде възпрепятствано. За решаването на 

такива проблеми се изисква добро познаване на 

когнитивните процеси, формиращи понятийната система. 

Съществуват различни теории на ученето, като 



конструктивизмът (Виготски, Пиаже) представя процеса на 

формирането на нови познания чрез активно 

взаимодействие с околния свят. Според А. Дамянова сред 

популярно формулираните определителни описания на 

конструктивизма в образованието фигурират такива като 

"философия на ученето", "мислене за ученето" (thinking of 

learning), "мислене за знаенето" (thinking of knowing) [1]. В 

тази връзка представителите на конструктивизма въвеждат 

понятия като "когнитивни структури" и "схеми" и извеждат 

механизми на тяхното формиране. Особено внимание се 

отделя на формирането на такива структури при 

наблюдения на детското развитие. 

С развитието на науката се отварят нови възможности 

за изследвания, способстващи по-пълното разбиране на 

когнитивните процеси. Съвременните компютърни и 

информационни системи все по-често намират приложение 

при неврофизиологичните изследвания. Съчетани с 

математически и статистически методи за обработка на 

наблюденията, те се превръщат в един от основните 

инструменти при създаване на невро-физиологически 

модели. 

 

Мозъчна мрежа. Топографски и функционален 

модел 

В опитите да бъдат обяснени механизмите на 

функциониране на мозъка се проведоха множество 

изследвания, които разкриват до известна степен 

топологията, по която се реализират междуневронните 

връзки, областите от мозъчната кора, кореспондиращи на 

определен вид дразнения и отговорни за дадени функции, а 



също така и центровете на нервна възбудимост, 

съответстващи на постъпваща информация от различните 

рецептори. В работата си "Комплексни мозъчни мрежи: 

теоретичен граф анализ на структурните и функционални 

системи" [2] Ed Bullmore и Olaf Sporns използват теорията 

на графите за създаване на структурна и функционална 

карта на мозъка. На Фиг.1. е представена публикуваната от 

Ed Bullmore и Olaf Sporns структурна последователност на 

проведеното от тях изследване, както и резултатите по 

създаване на структурна и функционална мозъчна мрежа. 

 

 
 

Фигура 1 



 

В лявата страна на изображението са представени 

анатомичното разположение на дяловете, хистологичната 

карта и базираната на тях структурна мозъчна мрежа, а в 

дясната – участъците за получаване на ЕЕГ данни, процесът 

на регистриране на данните, определяне на областите на 

активност и съответно функционална мозъчна мрежа. 

Според авторите структурната и функционалната 

мозъчна мрежа могат да бъдат изследвани посредством 

теорията на графите в следните четири стъпки: 

• Дефиниране на мрежовите елементи. Те могат да 

бъдат дефинирани чрез електроенцефалограма или 

мултиелектроден масив от електроди, посредством 

анатомично дефинирани хистологични региони, магнитен 

резонанс (MRI – Magnetic resonance imaging) или 

дифузионен тензор за изображение на данните.  

• Оценка на продължително измерване на асоциациите 

между елементите. Това може да бъде осъществено чрез 

спектрална кохеренция на граничните причинно-следствени 

връзки между два магнито-енцефалографски сензора, 

вероятността за свързване между два региона на отделен 

набор от данни за дифузионно тензорно изображение или 

междурегионалните корелации в измерванията на 

дебелината или обема на магнитния резонанс на кората, 

изчислени в групи от теми. 

• Генериране на асоциативна матрица посредством 

компилирането на всички претеглени двойки асоциации 

между елементите и (обикновено) прилагане на праг към 

всеки елемент на тази матрица за получаване на двоично-

претеглена матрица (binary adjacency) или ненасочен граф. 



• Изчисляване на представляващите интерес мрежови 

параметри в този графичен модел на мозъчна мрежа и чрез 

сравняването им с еквивалентни параметри от популацията 

на случайните мрежи. 

Въз основа на подобни изследвания става възможно 

определянето на дяловете от мозъка, отговорни на 

определен тип рецепторни дразнения, проследяване на 

взаимните връзки на нервна възбудимост при различни 

стимули, изучаване на сензорно-моторните реакции. 

 

Обектно-категорийна структура в матрицата 

реакции на невронна популация в темпоралния кортекс 

 

При изследване на когнитивните процеси анализът на 

функционалния механизъм за формиране на понятийната 

система е обект на особен интерес и се нуждае от 

допълнителна детайлизация. От полза би била 

функционална мозъчна карта, онагледяваща мозъчната 

активност, кореспондираща на множество стимули. Такова 

изследване би дало възможност за проверка на хипотезата, 

че съхраняването на информацията в мозъка е основано на 

подредба на съществените признаци по сходство 

(клъстеризация). От откритите изследователски резултати, 

проведени в тази област, се изяснява, че такъв 

функционален механизъм съществува не само при човека, 

но и при животните. 

Резултатите на едно от изследванията на 

възбудимостта на неврони от темпоралния кортекс на 

мозъка на маймуна, кореспондираща на представени 

визуални образи на обекти, може да послужи за отправна 



точка към по-детайлни изследвания, свързани с тази 

проблематика. 

За провеждане на експеримента авторите Roozbeh 

Kiani, Hossein Esteky, Koorosh Mirpour, Keiji Tanaka [3] 

изследват нервната възбудимост на 600 неврона от 

темпоралния кортекс на мозъка на три маймуни 

посредством матрица от електроди. Отчита се степента на 

нервна възбудимост на тези 600 неврона (променливи в 

клъстерния анализ от гледна точка на изследването) в 

зависимост от показан на маймуната образ (един тестов 

пример). На базата на множество на брой (над 1000) 

показани образи са снети реагентните данни на невронна 

възбудимост, след което са подложени на клъстер анализ, 

чрез който се изследва наличие на получена йерархия по 

сходство на признаците (Фиг. 2). 

 

 



Фигура 2 

Йерархична клъстеризация на невронните реакции на 

темпоралния кортекс 

 

Фигурата изобразява дърво, конструирано на базата на 

невронните дистанции. С червени точки са отбелязани 

възлите, значимо отговарящи на категориите. Сините точки 

обозначават възлите, чиито стойности са значимо по-големи 

от случайните стойности, но включени по-малко отколкото 

половината членове на категорията. Сините точки са 

добавени да индицират категорийните комбинации значимо 

съответстващи на по-високите възли.  

В изводите си от проведеното изследване авторите 

стигат до заключението, че схемите на реакция на нервните 

клетки съответстват на изразена категорийна структура на 

представяните обекти. За провеждането на експеримента са 

използвани движещи се (анимирани) и статични 

(неанимирани) обекти. Главната категория от анимирани 

обекти е разделена на тела, ръце и лица. Лицата са 

разделени на лица на примати и непримати, а групата от 

лица на примати – на човешки и маймунски лица. Телата на 

хора, птици и четириноги животни са клъстеризирани 

заедно, докато други животни като риби, влечуги и 

насекоми образуват друг клъстер. По този начин 

клъстерният анализ показва, че при долния темпорален 

кортекс реакциите пресъздават голяма част от интуитивна 

категорийна структура, включително глобалното 

разделение на движещи се и статични обекти и последващо 

подразделение на движещите се обекти. 



Важно е да се спомене, че до провеждане на 

експеримента използваните за целта маймуни са 

отглеждани, първо, при домашни условия, след което са 

били пренесени в зоологическа градина. От гледна точка на 

адаптирането към средата или дори от тази на 

неконтролираното обучение (самообучение) това е фактор, 

обуславящ формирането на отчетената впоследствие 

категорийно-структурна зависимост. 

 

Обектната репрезантация в областта на 

темпоралния кортекс е организирана йерархия в 

структура, подобна на мозайка 

 

Друг екип от учени през 2013 г. представят 

изследванията си в тази област под заглавието „Обектната 

репрезантация в областта на темпоралния кортекс е 

организирана йерархия в структура, подобна на мозайка” 

[4]. 

В работата си тези учени разглеждат два 

преобладаващи модела за функционална организация на 

мозъчните региони, съответстващи на обектното 

разпознаване. Единият, базиран на свързани с категориите 

модули, и друг – на основата на дистрибутивно 

(разпределително) представяне на обектите с родови 

визуални особености. И двата модела използват 

еквивалентни техники за снемане на данните, но поради 

индиректната същност на измерване съществуващите данни 

от единия модел не могат да бъдат използвани в другия. За 

целта са използвани широка скала мултиелектродни записи 

над голяма повърхност от предния долен темпорален 



кортекс и плътно картографирани стимулирано 

предизвикани неврални отговори. 

Екипът открива, че този дял на кората (кортекса) е 

подразделен на обособени области, характеризиращи се по 

сходни схеми на реакция спрямо обектите, включени като 

последователност от стимули. 

Всяка област обхваща няколко милиметра от кортекса. 

Някои от тези области репрезентират лица („лицеви 

домейни”) или тела. Открити са области с ниска реакция 

спрямо лица. Записаните масиви данни в областите, които 

изобразяват категорийна избирателност, показват 

хетерогенно адаптирани профили към различни екземпляри 

във всяка категория.  

Авторите представят дендрограми, онагледяващи 

йерархично клъстеризиране и съответстващото кортикално 

свързване на три хемисфери (Фиг. 9). 

 



 
 

Фигура 9 

 



Дендрограмите, обозначени с A, C, E, са получени 

чрез йерархична клъстеризация на записаните измервани 

стойности в областите, базирани на сходство във векторите 

на реакцията спрямо стимулите H1(A), H2(C), H3(E). По 

вертикалната ос са представени дистанции на сходство (1 – 

r), където r е коефициентът на корелация. По 

хоризонталната ос са представени областите, сортирани по 

сходство, означени с букви от латинската азбука. 

Прекъснатите хоризонтални червени линии представят 

полето за статистическо значение на корелациите между 

две области (p = 0,05). 

Все по-широко подобни методи на приложение на 

компютърните и информационни технологии се използват в 

медицинската диагностика за откриване на нарушения в 

мисленето, поведението или за изследване на психо-

соматични проблеми. Наличен е дори и свободен софтуер за 

обработка на резултатите от ЕЕГ.  

Детайлното изследване на когнитивните процеси с 

тези методи обаче е възпрепятствано както от физическата 

невъзможност за покриване на измерванията с достатъчна 

плътност, така и от невъзможността да бъде проследявана 

промяната на тази активност по времето на процес на 

обучение, изискващ многократно повече време от това, за 

което обикновено се провежда едно неврофизиологично 

измерване на мозъчната активност при реакция на стимул 

или групи стимули. В такъв случай могат да бъдат 

създадени или избрани вече съществуващи изкуствени ИКТ 

модели, базирани на изводите, направени от анализа на 

множество неврофизиологични изследвания. 



В настоящото изследване е използван този подход към 

когнитивните процеси, илюстриран на Диаграма 1. 

 

 
 

Диаграма 1 

 

Предимства, осигурени от избрания подход към 

изследване на когнитивните процеси: 

 



- Минимизация на информационния обем  

Съчетаването на множество изследвания, проведени в 

различни научни направления, с възможностите за 

визуализация на използваните за целта ИКТ модели 

улеснява когнитивните изследвания, като същевременно се 

минимизира информационният обем, характерен за подобни 

комплексни изследвания. 

 

- Съпоставка на резултатите с известни парадигми 

на обучение 

 

- Търсене на пресечна точка на парадигмите 

Съществуват различни теории на ученето. При 

разглеждане на парадигмите, свързани с тях, най-често 

възникват противоречия. Ако се започне например от 

асоциативната теория на ученето, премине се през 

бихевиоризма и се стигне до конструктивизма, на фокус 

излизат факторите, обусловили преминаването от една към 

друга парадигма. Освен новите изисквания, които 

обикновено са движещ фактор в такава промяна, 

съществува възможност отделната парадигма да е основана 

на една или група характерни прояви на изследвания 

процес, а не на неговата същност.  

Посредством обучението на ИКТ модели, базирани на 

неврофизиологическите изследвания, става възможно 

детайлното изследване на тези процеси посредством 

модела, а в някои случаи дори и визуализирането на 

промените, произтичащи в модела по време на 

обучението му. Във връзка с това понятия като асоциация, 

класификация, памет, компресия на данни, класификация, 



клъстеризация, разпознаване и др. може да се окажат 

взаимно свързани, дори с размити понятийни граници и да 

са прояви на един функционален механизъм. 

 

- Разработване на софтуер, насочен не към 

измерване на входящи и изходящи нива на обучение, а 

на такъв, разкриващ текущата понятийна структура на 

един или група обучавани в предметната област   

Подобно приложение би могло да се използва 

адаптивно при обучение на деца със специални 

образователни изисквания, както при индивидуализация и 

диференциация в обучението. 

 

Недостатъци, свързани с използването на 

изкуствен ИКТ модел: 

 

- Изкуственият ИКТ модел не е пълен еквивалент 

на неговия биологичен прототип. 

При използването на изкуствен ИКТ модел е 

необходимо да се отчита фактът, че той не е пълен 

еквивалент на неговия биологичен прототип. Поради тази 

причина при избор на ИКТ модел трябва да се залага на 

такъв, изграден върху основата на утвърдени изводи от 

неврофизиологичните изследвания. В информационните и 

компютърните технологии отдавна се използват различни 

модели, свързани с изкуствения интелект (ИИ). Един от 

разделите в областта на ИИ е свързан с невронно-мрежовия 

модел на реализацията му. 

- Изкуственият ИКТ модел се изгражда за 

решаването на задачи от определен тип. 



Съществуват различни видове невронно-мрежови 

модели, намиращи приложение за решаване на определен 

спектър от задачи като: разпознаване на текст, разпознаване 

на образи, разпознаване на ръкописен текст и 

преобразуването му в печатен, лицево разпознаване, 

разпознаване на говор, синтезиране на реч, синтезиране на 

образи и др. 

Въпреки че една и съща задача обикновено може да 

бъде решена с различни невронно-мрежови модели, изборът 

на подходящия за целта модел се определя от степента на 

допусканата грешка (примерно при класификация и 

разпознаване), отчетена по време на решение на задачата 

след обучението на модела. Като друг фактор за избор на 

модел може да се посочи типът обучение, допускан за този 

модел: контролирано (с учител), неконтролирано (без 

учител) или самообучение. 

За разлика от алгоритмичното решаване на определен 

кръг задачи, където процедурите и правилата, описващи 

решението, са заложени от създателите на съответния 

алгоритъм, при използване на невронно-мрежовия модел 

решението на задачата се основава на способността на 

невронната мрежа към обобщение и прогнозиране, което се 

проявява след обучението на невронната мрежа.  

 

Параметри на обучението, свързани с избора на 

невронно-мрежови модел 

 

Преди да може да бъде използвана една невронната 

мрежа, тя трябва да бъде обучена.  



Процесът на обучение на невронната мрежа се 

състои в коригирането на нейните вътрешни параметри 

спрямо конкретна задача за решаване. 

Метод на обучение: с учител; без учител; смесен.  

Обучаващо правило: Правилото, по което се 

променят теглата на синаптичните връзки, се нарича 

обучаващо правило. В изкуствените невронни мрежи 

обикновено обучаващото правило е формирано въз основа 

на невро-физиологичните открития, свързани с 

изследванията на човешкия мозък. В тази връзка 

обучаващото правило е по-тясно свързано с реализация на 

вътрешната функционалност на невронната мрежа, 

отколкото с методическата страна на обучението.  

Алгоритъм на обучение: По дефиниция алгоритъмът 

се разглежда като последователност от краен брой правила 

или действия, записани в точно определен ред, с помощта 

на които се решава всяка една задача, принадлежаща на 

даден клас или тип. В тази връзка, алгоритъмът на обучение 

при изкуствените невронни мрежи е по-тясно свързан с 

реализацията на обучаващите правила върху избран модел 

(архитектура) на една изкуствена невронна мрежа. 

Алгоритъмът за обучение на невронната мрежа най-

често е итеративен, неговите стъпки се наричат епохи или 

цикли. 

Епохата е една итерация (повторение) в процеса на 

обучение, включваща представяне на всички примери от 

обучаващото множество и евентуално проверка на 

качеството на обучението чрез контролно множество.  

Процесът на обучение се осъществява чрез обучаващо 

множество. 



Обучаващото множество включва входните 

стойности, а при обучението с учител – и съответните 

изходни стойности на набора от данни. По време на 

обучението невронната мрежа намира определени 

зависимости на изходните данни (признаци) от входните. 

Това актуализира въпроса – какви входни полета (признаци) 

трябва да бъдат използвани и какъв трябва да е техният 

обем в обучаващото множество. Първоначално изборът е 

евристичен, след това броят на записите може да бъде 

променен. 

Броят на необходимите наблюдения зависи от 

сложността на решаваната задача. Увеличаването на броя 

на признаците изисква нелинейно увеличение на броя 

на наблюденията, известно като "curse of dimension" 

(проклятието на размерността), а в машинното обучение 

– като "Hughes phenomenon" (феноменът на Хюгес) [3, 7]. 

Поради тази причина, при недостатъчно количество данни, 

се препоръчва използването на линеен модел. 

При проектиране на невронна мрежа, в зависимост от 

сложността на задачата, е необходимо да се анализира 

какъв тип невронна мрежа да се използва и да се определи 

броят на слоевете в мрежата и броят на невроните във всеки 

слой. След това е необходимо да се зададат стойности на 

синаптични тегла и отмествания, които могат да 

минимизират грешката на решението. При контролираното 

обучение теглата и отместванията автоматично се регулират 

по такъв начин, че да се сведе до минимум разликата между 

желания и изходящия сигнал, която се нарича грешка при 

обучението. 



Грешката при обучението за изградената невронна 

мрежа се изчислява чрез сравняване на изходните и 

целевите (желаните) стойности. От получените разлики се 

генерира функция за грешка. 

Функцията за грешка е целева функция, която 

изисква минимизиране по време на контролираното 

обучение на невронната мрежа. С помощта на функцията за 

грешки може да се оцени качеството на работа на 

невронната мрежа по време на обучението. Например често 

се използва сумата от квадратите на грешките. 

Качеството на обучението на нервната мрежа се 

определя от способността ù да решава задачите, които са ù 

възложени. 

Преобучение на невронната мрежа 

При обучението на невронни мрежи често се срещат 

затруднения, наречени проблеми на преобучението 

(overfitting – свръхнатоварване, или прекомерно 

приспособяване). 

Преобучението или прекомерното приспособяване 

(коригиране) се изразява в прекомерно точното адаптиране 

на невронната мрежа към конкретен набор от обучаващи 

примери, при които мрежата губи способността да 

обобщава – тоест да класифицира примери, които не са 

участвали в обучението. 

Преобучението възниква в случай на прекалено 

продължително обучение, недостатъчен брой обучаващи 

примери или прекалено сложна структура на невронната 

мрежа. Преобучението е свързано с това, че изборът на 

обучаващо множество е случаен. От първите стъпки на 

обучението се прилага принципът за намаляване на 



грешките. В следващите стъпки, за да се намали 

допълнително грешката (целева функция), параметрите се 

приспособяват към характеристиките (признаците) на 

обучаващото множество. В този случай обаче, 

"коригирането" не попада под общите закономерности на 

поредицата, а под характеристиките на неговите части – 

обучаващо подмножество. Същевременно точността на 

прогнозирането се намалява. 

Една от възможностите за борба с преобучението на 

мрежата е разделянето на обучаващата съвкупност на две 

множества – обучаващо и тестово. 

Посредством обучаващото множество невронната 

мрежа се обучава, а чрез тестовото – се проверява 

конструираният модел. Тези множества не трябва да се 

пресичат. При всяка стъпка параметрите на модела се 

изменят, но постоянното намаляване на стойността на 

целевата функция се извършва само на обучаващото 

множество. При разделяне на обучаващото множество на 

две множества може да бъде наблюдавана промяната в 

прогнозната грешка в тестовото множество, паралелно с 

наблюденията върху обучаващото множество. При 

определен брой стъпки прогнозната грешка се намалява и 

при двете множества. Но след достигане на определена 

стъпка обаче, грешката при тестовото множество започва да 

се увеличава, а грешката при обучаващото – продължава да 

намалява. Този момент се счита за края на реалното 

обучение и от него започва преобучението (Диаграма 2). 

 



 
 

Диаграма 2 

 

Общото и различното в обучението на изкуствения 

модел и биологичния му прототип 

 

При описание на процесите на обучение при 

изкуствените невронни мрежи общоприето е първоначално 

да се разглежда обучението с учител. Това произлиза от 

историческото развитие при изграждането на невронните 

мрежи от еднослойни, чрез добавяне на скрит слой към 

многослойни, по-късно – такива със самоорганизация. Една 

от целите в настоящото изследване е откриването на 

възможности за прилагане на практики, използвани в 

определен модел в реалното обучение. Това налага 

обучението да се разглежда като единен процес и да не бъде 

ограничавано само до общоприетите практики, валидни за 

даден модел невронна мрежа. Стремежът е процесът на 

обучение да бъде съотнесен по-близко с естествения 



функционален модел на самоорганизация, обработка и 

съхранение на информация в човешкия мозък. Поради тази 

причина последователността на обучение започва от 

обучението без учител (неконтролирано обучение) към 

обучението с учител (контролирано обучение). На Диаграма 

3 е представен примерен общ модел за обучение на една 

невронна мрежа (НМ) със смесено обучение: 

 

 
 

Диаграма 3 

 

В лявата част от диаграмата схематично е представен 

процесът на обучение без учител, на база на 



самоорганизация, а в дясната – процесът на обучение с 

учител, въз основа на свързани с контролираното обучение 

обучаващи правила. 

На първи етап в процесите на обучение може да се 

забележи аналогия:  

1а) При неконтролираното (вляво на диаграмата) 

обучение обучаващата среда въздейства със стимули на 

невронната мрежа (НМ). 

2а) При контролираното обучение (вдясно на 

диаграмата) стимулите на въздействието са организирани 

предварително в избрано от учител обучаващо множество. 

Видът на стимулите и тяхната последователност е 

предварително определен. 

Съществената разлика се състои в следните 

особености: 

При неконтролираното обучение не са известни 

стимулите, които постъпват от средата; техният вид, брой; 

техните характеристики. Следователно не може да бъде 

предварително известен очакваният резултат от това 

взаимодействие. При контролираното обучение стимулите 

са предварително подбрани и групирани в обучаващо 

множество. Техният брой и вид, техните характеристики са 

известни и съществува определен очакван резултат след 

завършване на процеса на обучение. 

На втори етап от диаграмата, визуализираща 

процесите на обучение, може да се отбележат следните 

особености: 

При неконтролираното обучение резултатът е промяна 

на невронната мрежа спрямо стимулните въздействия 



посредством наличие на присъщи механизми за 

самоорганизация. 

При контролираното обучение реакцията 2б) на 

невронната мрежа спрямо входното въздействие се сравнява 

с очаквания резултат и въз основа на тяхната разлика се 

внасят корекции в синаптичните тегла по присъщи за 

мрежата правила за корекция на грешка. Това е свързано с 

голям брой повторения (итерации), докато грешката 

достигне приемливо ниво. Такава итерация е присъща и при 

реалното обучение, но при модел, на базата на изкуствените 

невронни мрежи, циклите на повторение многократно 

превишават тези, присъщи за човек. Въпреки че понякога 

подобна итерация се свързва донякъде с механичното 

запомняне на обучаващия материал, трябва да се отчете, че 

това е израз на естествения физиологичен механизъм за 

съхраняване на информация. 

Ако се съпоставят средата с нейните въздействащи 

стимули при неконтролираното обучение, от една страна, с 

обучаващото множество и произхождащите от него 

стимули при контролираното обучение – от друга, 

контролираното обучение може да се разгледа и като 

контролирана среда, в случай че бъде изключена избраната 

топология (архитектура) на невронната мрежа и свързаните 

с това алгоритми за обучение.  

Самоорганизацията на човешкия мозък спрямо 

стимулите на средата е доказана физиологично и поради 

тази причина класическият пример за обучение с учител не 

може да бъде приложен директно спрямо една 

самоорганизираща се система. Успехът на такова 

приложение зависи от това, доколко контролираното 



обучаващо множество е синхронизирано със 

съществуващата самоорганизация, израз на въздействалите 

допреди това стимули от средата. Това дава препратка към 

началните философски търсения в областта на обучението 

за "вписването на новите знания в понятийната система", но 

с по-голяма степен на конкретика. При несъответствия на 

знанията, придобити въз основа на самоорганизация с 

обучаващите множества при обучение с учител, такова 

вписване ще бъде изключено и ще доведе до 

дезорганизация на придобитите чрез степен на сходство 

знания. 

В областта на изкуствените невронни мрежи 

съществува и т.н. обучение с подкрепа (reinforcement 

learning). То се разглежда като разновидност на 

контролираното обучение с учител, но на представената 

Диаграма 6 този тип обучение е съотнесен с по-голяма 

степен към неконтролираното обучение, защото в реалното 

(само)обучение на база на самоорганизация съществува 

обратна връзка със средата. При въздействие на един 

организъм върху средата (1б) тя отговаря със съответстващ 

на въздействието нов набор от стимули, спрямо които 

самоорганизиращата се система заучава определен тип 

реакция. Това е предопределено от наличните инстинкти и 

безусловните рефлекси, присъщи за живите организми, а 

формирането на условните рефлекси от типа действие – 

награда – състояние (разглеждани в обучението с подкрепа 

като разновидност на обучението с учител) стъпва върху 

тази основа.  
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Abstract: The article discusses the lapbook as an 

innovative technology. The aim is to use this technology to 

contribute to the  complete and effective realization of the 

students 'education, to improve the students' skills and to 

complement their knowledge in an interesting and provocative 

way, to stimulate their thinking and to activate their experience. 

The lapbook provides a variety of forms and integration 

between the different directions in the learning process, showing 

results from the education, training and socialization of the 

students. 

 

Keywords: lapbook, innovative technology, interest 
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Целите на иновацията се конкретизират в 

педагогически план – усъвършенстване на учебно-

възпитателната работа, повишаване на качеството на 

образователната услуга, ефективността по отношение на 



професионалната и общообразователната подготовка, която 

дава възможност на обучаваните за реализация в живота. На 

учениците трябва да се предоставят условия и възможности 

за придобиване на знания, умения и на социален опит. 

Според М. Стефанова педагогическата иновация е: 

„научно-педагогическо решение на педагогическа 

изследователска или творческа задача, което се 

характеризира с въведена в практиката социално-

индустриализирана новост, полезност и приложимост, както 

и с възможно и необходимо законово право на претенция ... 

педагогическата иновация притежава индивидуална 

ценност” [2]. 

Едни от целите на обучението по учебния предмет 

човекът и обществото в начален етап са: Запознаване със 

значими личности и фрагменти от историята на България; 

Формиране на позитивно отношение към българското 

културно наследство и историческите паметници [3]. 

 За оптимизиране на процеса на обучение, възпитание 

и социализация е необходимо да се създадат условия за 

ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, 

към способността му да прилага усвоените умения на 

практика. Необходимо е още и използване на иновационни 

образователни технологии за допринасяне на по-голяма 

ефективност и новости в училищното образование.  

 В съвременното училище използването на 

иновационните технологии поставят ученика в центъра на 

педагогическите процеси. Целодневната организация на 

учебния ден се организира за ученици в дневна и 

комбинирана форма на обучение и включва провеждането 

на учебни часове по училищния учебен план, дейности по 



самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и занимания по интереси [4]. 

В част от часовете по организиран отдих и физическа 

активност и по занимания по интереси учениците могат да 

участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие [4]. 

С цел усъвършенстване на уменията на учениците и 

допълване на знанията им по интересен и провокиращ 

начин по учебния предмет „Човекът и обществото“ се 

спряхме на иновационната технология – лапбук. 

Думата лапбук произлиза от англ. lapbook, което 

буквално се превежда като „сгъваема, наколенна книга“ (lap 

– сгънат, коленна book – книга). Това е малка сгъваема 

информационна книжка, в която са събрани всички 

материали по дадена тема. За първи път терминът „лапбук“ 

е въведен от Тами Дюби (Tammy Duby) – майка и писателка 

от Вирджиния, която систематизира информацията по 

дадена тема в малка картонена папка, за да я използва при 

обучението на децата си. Тъй като самата книжка е малка и 

може да се събере на коленете на всяко дете, тя я нарекла 

лапбук. Така лапбукът навлиза в американската 

образователна система (и най-вече – в домашното 

образование – Homеschooling) с цел да се представи по 

увлекателен начин изучаваният материал. Информацията в 

тази интерактивна книжка се представя чрез няколко малки 

сгъваеми книжки – „мини книжки“ и други материали, 

които са подчинени на една обща тема.  

Лапбукът осигурява интерактивно пространство. 

Чрез различни подвижни елементи – отварящи се прозорци, 

врати, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи, 



пликове и други – се представя необходимото за усвояване 

учебно съдържание по дадена тема. В тези подвижни 

елементи могат да се поставят рисунки, гатанки, 

стихотворения, пъзели, картини, апликации, игри и др. По 

този начин вниманието на детето (ученика) се привлича и се 

провокира интересът му както към самата книжка, така и 

към информацията в нея. Така подпомогнато – по 

интересен, забавен и любопитен начин, обучението на 

децата преминава много по-лесно, интересно, забавно, 

ефективно и различно. Затова се счита, че лапбукът може да 

намери приложение и в българската детска градина и 

училище [1]. 

Направената книжка (лапбук) може да се използва в 

различни области, може да има има неограничен брой теми. 

Изработването ù въвлича ученика (детето) в различни 

занимания, активизира различни сетива и запомнянето 

става неусетно. Изработването на такава книжка е по-

креативно и уникално [5]. 

Чрез лапбукът в началния етап на образование се 

осъществяват междупредметни връзки с учебните предмети 

– Човекът и обществото, Български език и литература, 

Математика, Домашен бит и техника  

Представям урок за ІV клас, проведен в СУ „Панайот 

Волов” – гр. Шумен, в час Занимания по интереси – 

направление Наука: 

Тема: „Първи ноември – ден на народните 

будители”. 

Цел: Запознаване и надграждане на знанията за 

народните будители. 

Задачи:  



Учениците:  

1. Да надградят знанията си от ІІІ клас за народните 

будители. 

2. Да усъвършенстват уменията си за екипна работа. 

Учителят раздава на учениците карти с изображенията 

на народните будители (от Букварино). 

1. Беседа: 

Учител: Погледнете вашите карти. Разпознавате ли кои 

са личностите на тях? (народни будители, съобщават 

имената им) 

Учител: Какъв празник честваме на 1 ноември? (Ден на 

народните будители) 

2. Представяне на презентацията: 

Учител: Гледайте внимателно презентацията, защото от 

нея ще научите нови и любопитни факти, които ще ви 

трябват не само за часа, но и за цял живот. (Беседа върху 

презентацията) 

 

 
 



Учител: Днес съм ви приготвила една изненада, която 

ще ви помогне да разберете повече за тези велики хора и 

това е (показвам изработен лапбук – образец). 

 

 
 

Учител: Ученици знаете ли как се нарича тази малка   

книжка? (лапбук) 

Учител: Лапбук означава малка информативна книжка, 

която съдържа илюстрации, снимки, стихотворения, песни и 

др. Всичко това е представено чрез  различни подвижни 



елементи – отварящи се прозорци, врати, джобове, 

разтварящи се или сгъващи се листи, пликове и т. н. Това е 

сгъваема информационна книжка, в която са събрани 

материали по дадена тема, в случая темата ни е „Денят на 

народните будители”. 

Учител: Предлагам ви да опитате да изработите и вие 

подобен лапбук. В този час ще работите по групи 

(учениците са разделени на групи предварително). 

Учител: Какво трябва да направим, така че групите да не 

си пречат една на друга? (Да си изберем правила – 

правилата се слагат на видно място) 

Учител: Предлагам ви правила. Вие ще изберете, тези 

които подходящи. 

1. Да бъдем точни във времето. (да) 

2. Да мълчим. Трябва ли ни това правило? (Не, ако 

мълчим, няма как да работим). 

3. Да се изслушваме. (да) 

4. Да говоря силно. (Не, защото това е шум, който ще ни 

пречи по време на работа) 

5. Работим тихо, без да пречим на останалите групи. (да) 

Учител: Задачата ви ще да бъде ограничена във времето 

– около 15 – 20 минути. Разполагате с листи, картони за 

изработване на папката/книжката и различни материали – 

стихотворения, история за народните будители, 

изображения на будителите, моливи, фулмастери, 

игрословица, ножици, лепило и др. От презентацията, която 

гледахте, използвайте информацията за народните 

будители, а с материалите, които имате пред вас, трябва да 

изработите и сглобите книжка, така че да се получи подобна 

на книжката, която ви показах – лапбук. 



Учител: Спомнете си какво гледахме на презентацията. 

Участниците във всяка група тихо може да си обсъждат 

всичко – с какво разполагат, какво се досещат от 

презентацията. Един от групата трябва да записва идеите. 

След изработката на лапбука групата, която е готова, вдига 

ръка. 

Учител: Имате ли въпроси? (групите започват работа) 

След като учениците са приключили с изработките си, 

всеки екип се изказва, като всеки участник от групата казва 

с какво е допринесъл за изработката, какво е научил и 

разбрал. Един от групата показва лапбука, който е 

изработил заедно с останалите ученици. 

 

             
 

 
 



 
 

Учител: (след представянето на всяка група) Има ли 

някой да допълни нещо? Доволни ли сте? Разпределихте ли 

си правилно задачите от екипа? Спазвахте ли правилата? 

(Раздават се човечета (емотикони), като учениците сами си 

избират какви да бъдат те за всеки екип.) 

Обратна връзка – Интервю. 

Учител: Хареса ли ти начинът на преподаване и на работа с 

екипа? 

Учител: Смяташ ли, че по-лесно ще научиш материала? 

Учител: Имаше ли ученици, които не взеха активно 

участие? 

Учител: Ако някой от екипа не ти е приятел, би ли работил 

с него? 

Учител: Екипната работа носи ли ти удовлетворение? 

Учител: Може ли по този начин учителите да изпитват 

учениците? 

Учител: Беше ли ти интересно и забавно?  

Използването на иновационни технологии в 

училищното образование допринася за пълноценно и 

ефективно реализиране на обучението на учениците, за 



усъвършенстване на уменията на учениците и за допълване 

на знанията им по интересен и провокиращ начин. 

Предложеният модел стимулира мисленето, активира опита, 

осигурява разнообразни форми и интеграция между 

отделните направления в учебния процес; показва резултати 

от възпитанието, обучението и социализацията на 

учениците. 
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Abstract: The article reflects the results of a study on 

the effectiveness of a thematic project for extracurricular 

activities with children interested in the theme of nature and 

their desire to get to know them more thoroughly. The 

accredited program contributes to enhancing the students' 

environmental culture, stimulates their knowledge, initiative and 

creativity, builds responsibility for social responsibility and 

social activity. 
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Начинът, по който възпитаваме децата си днес, се 

превръща в тяхно поведение утре. Когато говорим за 

необходимостта от мерки за опазване и възпроизводство 

на природата, са необходими не само нашите конкретни 

действия в тази насока, но и начинът, по който предаваме 

тази информация на подрастващите, за да могат те да 



продължат делото ни чрез усвоените знания, умения и 

отношение към проблема. Ето защо е важно да се обръща 

внимание на позитивната нагласа, която създаваме у тях 

още от ранна детска възраст към природата и нейното 

опазване, а тя се гради на базата на познанието и 

възможността за участие в активна съзидателна дейност.  

Актуалността на темата за формиране на екологична 

култура у учениците произтича от комплекс основания, 

сред които се откроява изострянето на екологичния 

проблем през последните години. Това предполага 

промяна в екологичното съзнание на всеки член на 

съвременното общество. В резултат на правилно 

организирана и целенасочена работа на педагога се очаква 

у учениците първоначално да се формира позитивно, а по-

късно – ценностно отношение към природата, както и да 

се изгради комплекс от нравствени качества, позволяващи 

на учениците да бъдат част от системата, осигуряваща 

устойчиво развитие на обществото. Става дума за 

необходимостта от осъществяване на екологично 

образование и възпитание в най-ранна възраст. 

Преосмисляне на учебното съдържание, на 

образователните стратегии и технологии в екологичен 

аспект е необходимост не само в областта на 

задължителната учебна подготовка, но и при 

извънкласната дейност, още повече, че тя притежава 

значително по-висок потенциал за обогатяване на 

представите за природата, нейното равновесие и 

възможностите за възстановяването и поддържането му. 

Реализацията на тази актуална тенденция се осъществява 

чрез внедряване на екологичен подход. 



Екологичният подход означава използването на 

фундаментални екологични знания като метод във всички 

области на социалната практика. По такъв начин 

екологията освен като научна дисциплина със свой 

предмет, методи и понятиен апарат може да се проявява и 

като подход [5]. 

Особено важно е прилагането на този подход в 

съдържанието и организацията на практико-приложната 

дейност на учениците, тъй като това е предпоставка за 

тяхната бъдеща екологосъобразна професионална трудова 

реализация. 

Съдържателната основа на екологичния подход в 

технологичната подготовка се реализира чрез: 

Система от знания: 

 За природата: 

- природни обекти; 

- закономерности и взаимовръзки в природата; 

- значение на природата за човека; 

- необходимост от опазване. 

 Влияние на човека и продуктивната му дейност 

върху природата и природното равновесие – негативни 

последици, произтичащи от неправилна организация на 

битовата и производствената дейност. 

 Създаване на представа за технология на базата 

на осмисляне на причинно-следствените връзки, 

произтичащи от артефактите в природата. Запознаване с 

някои изисквания и тенденции за екологосъобразно 

организационно и технологично планиране в различни 

видове производства. 



Система от умения за планиране и реализиране на 

екологосъобразна продуктивна дейност: 

 умение за създаване на рационална организация 

на работното място /свързана с подреждане, предвиждане 

на място за отпадъци и поддържане на чистота/; 

 умение за рационално изпълнение на операции, 

свързани с обработка на материали /чертане и изрязване/; 

 умение за целесъобразно оползотворяване на 

отпадъчни материали /на ниво подбор на материалите: 

овладяване на технологии и създаване на предпоставки за 

намиране на нови решения в тази насока/; 

 умение за проектиране и конструиране на 

технически и други обекти чрез заимстване на идеи от 

природата с цел постигане на оригинални и 

целесъобразни решения; 

 умения за екологична оценка на ситуация, 

свързана с: 

- изграждане на микроструктура на населено място; 

- опазване и възпроизводство на природата – гори, 

паркове, градини и др.; 

- организация на дейността на хората в областта на 

производството и услугите; 

 умение за генериране и реализиране на идеи, 

свързани с опазване и възпроизводство на природата: 

- чрез използване на знаково-символни форми на 

въздействие; 

- чрез конструиране на изделия и предмети с 

практическа приложимост. 

Колкото е по-висока степента на овладяност на 

знанията, толкова по-солидна е основата за формиране на 

позитивно отношение към природата и проблемите, 



свързани с нейното опазване, както и за формиране на 

умения за осъществяване на екологосъобразна 

продуктивна дейност [5]. 

Екологичната култура е резултат от целенасочено и 

системно прилагане на екологичния подход в обучението, 

тоест, от осъществяване на екологично образование и 

възпитание.  

Важно условие за формирането на екологичната 

култура според И. Зверев и Т. Суравегина е осъзнаването 

на социалната обусловеност на взаимоотношенията на 

човека с природата, а това става на базата на овладяни 

знания за взаимодействието на обществото с природата 

(екологични знания).  

Понятието екологично образование в настоящия 

етап продължава да обогатява своето съдържание и 

области на приложение. Според определението на З. 

Костова екологичното образование представлява 

организиран педагогически процес за овладяване на 

система от екологични знания, умения, навици и съдържа 

следните аспекти: 

 Осъзнаване на взаимната връзка и 

зависимост между живата и неживата природа; между 

организмите и тяхната жизнена среда; 

 Осъзнаване на взаимните връзки между 

обществото и природата и на необходимостта от 

установяване на хармония между тях; 

 Цялостна представа за единството на 

обективния свят; 

 Осъзнаване на необходимостта от 

оптимална околна среда /природна и социална/ за 



хармонично и многостранно развитие на личността и на 

нейната пълноценна изява в обществената практика; 

 Съобразяване на всяка дейност и поведение 

с основните положения на екологията и с изискванията на 

екологичното равновесие, т.е. с екологията и с научната 

основа на всеки един от посочените аспекти, откъдето 

идва и наименованието на екологичното образование [1]. 

Екологичното възпитание означава ценностно 

формиране на личността, чието ядро е нравственото 

възпитание. Двете му страни – екологично съзнание и 

екологично поведение – определят същността на този 

процес. 

Екологичното съзнание е присъщо само на човека, 

то е форма на отражение на взаимоотношенията на човека 

с природата. Екологичното съзнание е съвкупност от 

възгледи, теории, емоции, които отразяват проблемите на 

отношенията между обществото и природата, за 

оптималното им решаване в съответствие с конкретните 

социални и природни възможности. То се основава на 

твърдото убеждение в обективността на екологичните 

закони и в категоричната забрана на нарушаването им. За 

екологично съзнание говорим тогава, когато 

екологичните знания станат норма на поведение на 

личността, която във всяка своя дейност отчита всички 

закони, свързани със запазването и поддържането на 

живота на Земята [2]. 

Екологичното поведение е съвкупност от състояния, 

конкретни действия, умения и навици, както и 

отношението на човека към постъпки, на които влияят 

целите и мотивите на личността. То се изразява в 



постъпки и действия, съхраняващи природата и 

собственото здраве. 

Все по-осезателна е нуждата от стратегия, в която се 

залага на глобалното, а не на локалното осмисляне на 

мястото и значението на всеки един човек за бъдещето на 

планетата. Не случайно в последните години се заговори 

за „образование за устойчиво развитие”. В тази концепция 

екологичните проблеми не са загубили своето значение, а 

са се развили и обогатили в посока към нови разбирания 

за начина на живот с поглед към бъдещето. То вече не е 

само система от знания за ползи и вреди, а изграждане на 

цялостен стил на мислене и поведение за запазване и 

възстановяване на природната среда. Целта на 

образованието за устойчиво развитие е да съдейства за 

придобиване на такива знания и умения, за формиране на 

такива личностни качества, които да позволят на хората в 

бъдеще сами да вземат индивидуални и колективни 

решения от местен и глобален характер за подобряване на 

условията на живот без заплаха за бъдещето на планетата. 

Екологичната компетентност на учителя и 

педагогическото му майсторство са фактори, които могат 

да гарантират успешната реализация на процеса на 

екологично образование и възпитание на учащите се.  

Една от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование е Центърът 

за подкрепа за личностно развитие. В Закона за 

предучилищното и училищното образование (в глава 

четвърта) е описан статутът на тези институции: 

Чл. 26. (1) Центърът за подкрепа за личностно 

развитие е институция в системата на предучилищното и 



училищното образование, в която се организират 

дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и 

възпитанието на децата и учениците, както и дейности за 

развитие на техните интереси и способности. (2) 

Центърът за подкрепа за личностно развитие не осигурява 

завършването на клас и етапи, придобиването на степен 

на образование и/или на професионална квалификация, с 

изключение на центъра за специална образователна 

подкрепа, който може да извършва и професионално 

обучение за придобиване на първа степен на 

професионална квалификация и/или за придобиване на 

квалификация по част от професия [3]. 

Извънкласната дейност като форма на обучение цели 

да осмисли свободното време на учениците и да повиши 

тяхната мотивация за обучение. 

В свободното си време човек може да се разтовари, 

да релаксира, да се зареди с енергия или да направи 

всичко това, за което не му достига време. 

Организираната извънкласна и извънучилищна дейност 

предлага възможности за обогатяване на познанията в 

различни области, за удовлетворяване на интереси и 

потребности, спомага за развитието на заложбите у 

децата. 

Правилният избор на извънкласни форми на 

обучение с подходяща тематика гарантира добри 

резултати и посещаемост. Въпреки че тези форми 

надхвърлят задължителното учебно съдържание и 

обхващат сравнително ограничен брой ученици, те 

оказват влияние върху цялостния процес на обучение на 

всички останали чрез своите социално споделени 



резултати. Възпитателният потенциал на извънкласната и 

извънучилищната дейност е не само в развитието и 

обогатяването на знанията, уменията, чувствата, но и във 

формирането на индивидуален стил на живот, които 

включва дейността на детето през свободното време като 

личностна ценност в противовес на безделието, скуката, 

алкахола, наркотиците. Извънкласните форми са средство 

за постигане на ръст и хармония в развитието на 

личността, тъй като надграждат и осмислят действията ù 

за разрешаване на актуални и значими проблеми.  

Подходящи условия за осъществяване на 

задълбочено проучване и запознаване с реална проблемна 

ситуация, както и с намирането на съответни решения, 

предлага работата по проект. 

Методът на проектите се появява в САЩ през 20-те 

години на ХХ век първоначално в селскостопанските 

училища, а по-късно се пренася и в общообразователните. 

Основен принцип, на който се базира методът на 

проектите, е осъществяването на непосредствена връзка 

на учебния материал с жизнения опит на учениците в 

съвместната им активна познавателна и творческа 

дейност, при решаване на общ проблем (проект). 

С времето методът на проектите намира място в 

образователния процес на много европейски страни и 

успешно се интегрира в групата на учебните методи, но с 

нов акцент – стимулиране към знания и практическото им 

прилагане в училищна и в извънучилищна среда. 

Засилено внимание се отделя на целеполагането в 

началото на проектната работа и на постигнатата 

рефлексия в края на работата по проекта. 



Известният английски учен и изследовател на 

научните подходи към проектната дейност Дж. Джонс 

предава нов, различен от традиционния, смисъл на 

разбирането за проектиране, разглеждайки го като 

обучение, при което трябва да се преодолеят 

междуличностните бариери, да се осъществи 

междудисциплинарно сътрудничество и да се използва 

богатството на човешките знания и опит. 

Според руските автори Гузеев, Пахомова, Монахов, 

Тарасова и др. задачите на учебните проекти произтичат 

от особеностите на образованието на съвременния етап и 

преди всичко се отнасят до развитие на творческата 

самостоятелност и активност на учениците, тяхната 

рефлексия и умение да прилагат усвоените знания в 

практиката. Същевременно в хода на проектната дейност 

учениците развиват умения да планират своята работа, да 

анализират резултати, да вземат обосновани решения, 

проявяват активна гражданска позиция. Резултатите от 

учебното проектиране са реални продукти – 

интелектуални и материални, получени вследствие от 

самостоятелна познавателна дейност и насочени към 

развитието на младите хора [4]. 

Преосмислянето на традиционните подходи в 

образованието е насочено към преодоляване на 

еднообразието, монотонността и репродуктивността в 

процеса на обучение на базата на новата образователна 

парадигма. Последната се свързва с въвеждането на 

иновационни образователни стратегии, форми и методи. 

Работата по проекти предоставя възможност на учащите 

да си поставят цели, да определят стратегии, да участват в 



изпълнението на разнообразни дейности, свързани с 

планиране, организиране, проучване, изпълнение, 

оценяване на явления и процеси от заобикалящата 

действителност, събиране на информация от различни 

източници, прояви на сътрудничество, взаимопомощ и 

критично мислене [6]. 

В. Георгиева формулира следните основни 

методически изисквания към работата по проекти в 

училище: 

 Формирането на нови знания да става в процеса на 

създаване на определен и добре обмислен в съдържателен 

план учебен продукт; 

 Проблемът да бъде подбран от реалния живот на 

учениците, за да бъдат те емоционално въвлечени в него; 

 Резултатът да има осезаем характер; 

 Да се инициира и поддържа повишена 

самостоятелност на учениците при събирането на 

информация, планирането, организирането и контрола на 

дейността; 

 Да се осигури презентация и популяризиране на 

резултата [4]. 

 Връзката на проектната дейност с познавателните и 

творческите конструктивно-технически умения и 

способности у децата се аргументира и доказва в 

изследванията на С. Петкова [7]. 

 Проведохме изследване за установяване 

ефективността на проектната форма за осъществяване на 

екологично образование и възпитание в условията на 

извънкласна практико-приложна дейност с 



експериментална група, включваща ученици от 4 а клас 

(15 на брой) от СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Аксаково 

/посещаващи клуб „Приятели на природата“/ и контролна 

група – учениците от 4 б клас (15 на брой) от същото 

училище. 

Работата в клуб „Приятели на природата“ обединява 

деца, проявяващи интерес към темата за природата и 

желанието им да я опознаят по-задълбочено. 

Следователно, за да се удовлетворят очакванията на 

учениците, членуващи в клуба, бе необходимо да се 

използват по-ефективни форми, методи и подходи в 

работата на клуба, осигуряващи по-висока степен на 

познание.  

Сметнахме, че проектът като форма за организация е 

най-подходящ за осъществяване на целенасочена, 

смислена дейност, завършваща със значим краен 

резултат. 

При съставянето на програмата за проектна работа 

се придържахме към конструктивисткия подход. По време 

на занятията предоставихме възможност за личностна 

изява на децата, обмяна на опит и свобода да могат да 

предлагат идеи за опазване и възстановяване на природата 

в родния край. Осигурихме достатъчно време за 

усвояване на знания за теоретичните и приложните 

аспекти на екологията и проблема за опазване на околната 

среда.  

В същото време създадохме предпоставки за 

развитие на творческия потенциал на учениците, 

позитивно мислене и толерантност.  



Подбрахме теми, които съответстват на възрастовите 

особености на учениците и на тяхното интелектуално 

ниво, реализирано с помощта на тест за установяване на 

входното ниво. Тестът проведохме и в контролна група, за 

да сравним ефекта от експеримента. Резултатите на двете 

групи показаха сходни нива на познанията на учениците в 

изследваната област, което ни даде основание да 

осъществим изследването. 

Тема на проекта „За Деня на Земята”. 

Цел: Емоционално ангажиране на децата с 

проблемите на екологията и възпитание на дълг и 

отговорност към природата. 

Задачи:  

 Разширяване на знанията за природата и 

природните обекти. 

 Осъзнаване на взаимната връзка на организмите 

в природата – природно равновесие. 

 Разбиране на ролята на човека за запазване на 

природното равновесие. 

 Осъществяване на конкретни дейности, свързани 

с опазване и възстановяване на природата: почистване на 

замърсени райони, участие на учениците в мероприятия, 

свързани със залесявания. 

 Овладяване на технологии за оползотворяване на 

битовите отпадъци. 

 Формиране на толерантни взаимоотношения 

между учениците, принадлежащи към различни 

етнически групи. 



Проектът се проведе през периода: април – октомври 

2017 г. с 15 ученици от 4 а клас от ОУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Аксаково. 

Учебна програма – теми: 

1. Видове отпадъци, разделно събиране, 

рециклиране. 

2. Биоразнообразието в речната долина. 

3. „Богатствата на гората”. 

4. „Околна среда – състояние и опазване”. 

5. „За чиста вода”. 

6. Запознаване с техники за оползотворяване на 

отпадъци от хартия и картон – изработване на цветя и 

други обемни предмети, картички, пана. 

7. Видове природни материали. Събиране и 

съхранение на природни материали. 

8. Изработване на костюми от отпадъчни 

материали. Еко ревю. 

9. Написване на стихотворение, есе, разказ на тема 

„Земя за всички” – задача за самостоятелна работа.  

10.  Изготвяне и издаване информационни 

материали (картички, постери, брошури, презентации). 

Крайният значим продукт от проекта, обединяващ 

резултатите от цялостната програма, е провеждане на 

тържество за Деня на Земята.  

Наред със запознаване на биоразнообразието в 

района работихме по следните ключови идеи за 

практическа дейност: 

 Подготовка на ревю – изработване на костюми от 

отпадъчни материали; 



 Организиране на изложба – изработване на 

предмети от отпадъчни материали. 

 Лично творчество на тема „Земя за всички”. 

Описание на дейностите: 

За да провокираме съпричастност и разнообразни 

идеи при изработката на костюми от отпадъчни 

материали, поставихме задача за проучване на идеи в тази 

насока, демонстрирахме конкретни техники и запознахме 

учениците с някои технологични свойства на хартията, 

пластмасата и металното фолио. Обогатихме знанията на 

учениците за рециклирането и опасните отпадъци. С 

помощта на евристични методи провокирахме 

творческото мислене за създаване на нестандартни, 

оригинални дрехи и аксесоари от отпадъци. 

Участниците в клуба направиха малка, но важна 

крачка в развитие на активната си позиция на еколози – 

научиха, твориха и създадоха нещо забавно, полезно и 

красиво. Усвоиха техники за оползотворяване на 

отпадъци от хартия, найлон, фолио, мрежа и картон и 

подготвиха първите си продукти за Еко ревюто. Те 

разбраха, че от непотребни остатъци могат да бъдат 

изработени неповторими, атрактивни изделия.  

Подготовката на изложбата свързахме с 

изработването на полезни предмети от битови отпадъци и 

природни материали. Осигурихме възможност на 

учениците самостоятелно да сформират екипи за работа. 

Всяка група подготви проект за пано или обемна 

композиция от природни или от отпадъчни материали. 

Обогатихме представите им за разнообразието от 

природни материали и възможностите за обработката им. 



Провокирахме творчески подход в работата чрез 

разнообразни методи и дидактични игри, чрез 

комбиниране на отпадъчни и природни материали. 

Децата „дадоха живот” на различни, наглед 

непотребни материали. Вместо да ги изхвърлят в 

контейнера, те изобретиха от тях чудесни изделия чрез 

различни техники – квилинг, декупаж, оригами, папие-

маше и други. Децата проявиха инициативност, 

творчество и отговорност при изпълнението на тази 

задача. 

Лично творчество на тема „Земя за всички”. 

 Писането на стихове или есе на тема „Земя за 

всички” бе поставено като задача за самостоятелна 

работа. Провокирани и загрижени за опазването на 

природата, децата описаха своите чувства към нея.  

На празника, посветен на деня на Земята, 

присъстваха учители, съученици, приятели и родители на 

участниците в клуба. Те оцениха труда на децата и 

посланието им за опазване на природата.   

Критериите и показателите, с които измерихме 

резултатите от експерименталното обучение в настоящото 

изследване, са: 

Първи критерий: Равнище на знанията за природата 

и природното равновесие. 

Показател 1: Знания за видовото многообразие на 

живите организми. 

Показател 2: Знания за връзката и зависимостта 

между живите организми и тяхната среда. 

Показател 3: Знания за въздействието на човека 

върху природата и последствията от това. 



Втори критерий: Ценностни нагласи и готовност за 

екологично поведение.   

Показател 1: Умение за откриване на екологични 

проблеми. 

Показател 2: Предлагане на идеи за възстановяване 

на нарушения в екологичното равновесие. 

Показател 3: Желание и готовност за участие в 

опазването и възстановяването на природната среда. 

Получените резултати по показателя „знания за 

видовото многообразие на живите организми” показват, 

че високо ниво в експерименталната група се установява 

при 60 % от децата, а в контролната – 48 %. Учениците и 

от двете групи като цяло са запознати с видовото 

разнообразие на животинските видове, но все пак ЕГ 

показва по-високи резултати в сравнение с КГ, в резултат 

на проведените уроци за надграждане на знания, игрите, 

беседите, които се провеждат допълнително извън 

училищното съдържание. 

По-задълбочени знания за връзката и зависимостта 

между живите организми и тяхната среда показва ЕГ – 58 

%, а в КГ този процент е 44. 

Учениците от ЕГ са с по-голям обем от знания за 

въздействието на човека върху природата и последствията 

от това. Разликата е голяма в процентите на ниските и 

високите нива: в ЕГ учениците с ниско ниво на знания са 

едва 4 %, а в КГ са 20%. 24 е средното ниво на знанията 

на учениците в ЕГ, а в КГ в тази категория спадат 32 %. 

Разликата между двете групи във високото ниво е 

значителна – 72 % са учениците от ЕГ, показали 



задълбочени, пълни и точни знания по темата, и едва 48 % 

– в контролната. 

Отново участниците в експеримента, 

демонстриращи умение за откриване на екологични 

проблеми, са значително повече от тези в контролната 

група. Процентът на учениците, оценени с ниско ниво в 

ЕГ е само 8 %, а в КГ – с два пъти повече – 16 %. Отлично 

справилите се ученици, оценени с високо ниво в ЕГ са 68 

%, а в КГ – 44 %. 

Учениците от ЕГ, които демонстрират умение за 

предлагане на идеи за възстановяване на нарушения в 

екологичното равновесие, са значително повече от тези в 

КГ. Техните познания за същността и ролята на 

екологичното равновесие в природата са по-задълбочени 

и притежават в по-висока степен активна позиция по тези 

проблеми. 

Желанието и готовността за участие в опазването и 

възстановяването на природната среда са значително по-

голями – 76 % в ЕГ, спрямо контролната – 48 %. 

В нашето динамично време проектната организация 

на обучението е една възможност за удовлетворяване на 

все по-високите изисквания към образованието и 

привеждането му в съответствие със съвременните 

измерения на обществото. Чрез нея се предлагат 

възможности за обединяване на усилията на учители и 

ученици за по-ефективно и резултатно усвояване на 

компетентностите, заложени в стандартите на учебните 

програми. По нетрадиционен и занимателен начин може 

да се постигне формирането на екологична култура у 

младите хора. Не на последно място е възпитателният 



ефект на работата по проект по отношение на полезните 

взаимоотношения, които се създават при работа в екип. 

Вследствие на осъществения експеримент и 

установените резултати можем да направим следните 

изводи:   

1. Проектът е подходяща форма за повишаване на 

екологичната култура на учениците в условията на 

извънкласна проектна практико-приложна дейност.  

2. Конструираната учебна програма, реализирана в 

дидактическите условия на проектно-базирано обучение, 

води до по-висока степен на усвояване на знания за 

природата, за необходимостта от поддържане на 

екологично равновесие и възможностите за личен принос 

в тази насока.  

3. Работата по проект е модел за познавателна 

дейност, при която учениците участват в процеса на 

конструиране на знанията. Те вземат активно участие във 

всички етапи на реализация на проекта – от събирането на 

информация до представянето ù в обобщен и завършен 

вид, проявяват оригиналност в практико-приложната си 

дейност. Създават се условия за изграждане на собствено 

отношение и поведение, свързани с глобалните проблеми 

на природната среда, което е предпоставка за създаване на 

позитивна мотивация за осъществяване на продуктивна 

ползотворна дейност.  

4. Развиват се уменията за работа в екип. В 

условията на проекта участниците общуват активно 

помежду си, отстояват лични позиции и гледни точки, 

откриват решения на възникналите проблеми, дебатират, 



достигат до консенсус, овладяват експериментални 

умения, правят обективни оценки/самооценки. 

5. Проектът е една успешна форма за практическа 

реализация на отвореното обучение, чрез която се 

осъществява активно сътрудничество със 

социокултурната среда извън училище. 

Получените резултати показват, че изследваната 

дидактическа стратегия стимулира детското познание и 

инициатива, приучва към общуване с връстници и 

възрастни на базата на партньорство, изгражда умения за 

аргументиране на собствено становище, за поемане на 

отговорност и за социална активност. 
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Проблемът за математическата подготовка на шест-

седемгодишните деца за училище е традиционен, но и 

актуален и значим и с нови измерения, продиктувани от 

реформите в предучилищното и училищното образование.  

В информационния век, в обществото на знанието, 

основна цел на образованието е не механичното усвояване 

и възпроизвеждане на готови масиви от знания, а 



развитието на умения за работа с постоянно променяща 

се информация и усвояване на методи на учене, на ключови 

компетентности и нагласи за учене през целия живот[3]. 

Европеизирането на българското образование и обучение (с 

цел адаптирането му към икономика на знанието) е основен 

държавен приоритет, който наложи създаването на 

нормативна рамка, очертаваща изпреварващо посоката на 

развитие на детската градина и училището в следващите 10 

– 15 години. 

В отговор на очакванията от образованието пред 

българското училище стоят нови предизвикателства: 

 повишаване на качеството и на ефективността на 

образованието и обучението; 

 ориентиране на образователния процес на всички 

нива на образование към развитие на потенциала на ученика 

– инициативност, креативност, предприемачески дух, 

усвояване на знания и придобиване на умения и нагласи за 

информирани решения в полза на себе си и на другите; 

 постигане на равенство на шансовете – с 

утвърждаването на задължителната предучилищна 

подготовка, две години преди постъпването на децата в 

училище (от 2012 г.), е налице образователен ефект, който 

носи дълготрайни ползи с оглед на социализацията и 

постиженията на всяко дете и гарантира равенство на 

образователния старт на децата в училищното образование, 

независимо от социално-икономическия статус на 

семейства им; 



 подпомагане изграждането на ключови 

компетентности, ориентирани към личностно развитие на 

детето през целия му живот. 

С влизане в сила от 1.08.2016 г. на Закона за 

предучилищното и училищното образование (обн. в ДВ, бр. 

79 от 13.10.2015 г.) се уреждат основните 

законови/принципни положения в областта на 

образованието и се въвеждат държавни образователни 

стандарти, съвкупност от задължителни изисквания за 

резултатите от обучението по всеки общообразователен 

учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен 

на образование [2].  

Реформите в образователната система в областта на 

предучилищната сфера и въвеждането на държавния 

образователен стандарт за предучилищно образование 

правят предучилищното образование равностоен партньор 

на началното образование. Налагат се нови решения на 

теоретико-практическия въпрос относно готовността на 

детето за училище. Според Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование, чл.3, чл. 27 – 28 и чл. 35:   

 Предучилищното образование се осъществява при 

осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с 

възрастовите особености и гарантираща цялостното 

развитие на детето, както и възможности за опазване на 

физическото и психическото му здраве; 

 Предучилищното образование полага основите за 

учене през целия живот, като осигурява физическото, 

познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на 



децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие;  

 Предучилищното образование създава условия за: 

цялостно развитие на детската личност; придобиване на 

съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето към училищното образование; 

 Готовността на детето за училище отчита 

физическото, познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие. 

Проблемът за математическата подготовка на 

децата от предучилищна възраст е провокиран от 

необходимостта за:   

 съобразяване и ориентиране на целта на 

математическата подготовка на децата с новите цели и 

съдържанието на програмата по образователно направление 

„Математика“ (Приложение № 2 към чл. 28, ал.2, т. 2);  

 създаване на познавателна среда за осигуряване на 

интелектуална и обща готовност за бъдещото 

математическо обучение на детето; 

 достигане на изискванията за резултатите от 

обучението по образователното направление в отделните 

възрастови групи. 

Математическата грамотност е способността на 

учениците да използват и прилагат знания, умения и опит, 

придобити в училище, в ситуации от реалния живот. Какво 

най-общо трябва да се разбира под знание, умение и 

отношение, се измерва чрез математическите 

компетентности. Тези рамки са определящи при 



институционализирането на национален стандарт за 

оценяване и при осъществяването на самото национално 

оценяване в много европейски страни. В България 

оценяването на постиженията на децата в подготвителна 

група и на учениците в първи клас е свързано с определяне 

на степента на овладяване и демонстриране на знания и 

умения, определени в учебните програми; не е обвързано с 

параметри на национален стандарт за оценяване. В този 

смисъл обучението и оценяването на нивото на проява на 

математически компетентности е по-скоро епизодично, а не 

продукт на целенасочена образователна политика. 

Измерването на математическата грамотност има за цел да 

определи доколко в края на задължителното предучилищно 

обучение са формирани знанията, уменията, ценностите и 

нагласите, смятани като определящи за успешната 

адаптация и реализация на децата в училище. 

В международен план нееднократно са правени 

редица стъпки за единно определяне на понятието 

грамотност. През 2003 г. на международна експертна 

среща на ЮНЕСКО се приема следната дефиниция на 

грамотността: „Грамотността е способността на човека да 

идентифицира, да разбира, да интерпретира, да създава, да 

обменя, да общува, да изчислява, като използва отпечатани 

и написани на ръка материали, свързани с различни видове 

контекст. Грамотността е продължителен и непрекъснат 

процес на обучение и/или учене, който позволява на човека 

да постигне целите си, да развие знанията си и потенциала 

си, както и да участва пълноценно в общността и в 

обществото, към което принадлежи.” [11].  



Математическата грамотност се дефинира като 

способността на учениците да определят и разбират ролята 

на математиката в съвременния свят, да формулират 

аргументирани твърдения и да използват математическо 

познание по начин, който отговаря на потребностите на 

активната и търсеща личност. Тази грамотност включва 

математическо мислене и използване на математически 

концепции, процедури, факти и средства за описване, 

обясняване и изказване на хипотези за процеси и явления.  

Инициирането на проява на математическа грамотност 

изисква наличие на три елемента:  

 ситуация, в която са дефинирани проблемите;  

 математическо съдържание, което е ключ за 

решаване на възникналите проблеми;  

 математически компетентности, т. е. дейности 

(знания, умения, нагласи и ценности), които да свържат 

ситуацията и необходимите математически структури.  

Математическата грамотност включва 

способността на учениците: 

 да разпознават проблемите от реалността, които 

могат да бъдат решени със средствата на математиката; 

 да формулират тези проблеми с езика на 

математиката; 

 да ги решат, като използват математически знания и 

методи; 

 да тълкуват получените резултати от гледна точка на 

поставения проблем; 

 да представят резултатите си. 



Основните дейности, които описват проява на 

математическа грамотност, са уменията на учениците да 

формулират, използват и тълкуват математическо 

познание в многообразие от ситуации. Целият процес може 

да се онагледи по начина, показан на Фиг. 1.  

 

 

 
Фигура 1 

Процес на проява на математическа компетентност 

 

Придобиването на определена компетентност е 

целенасочен, продължителен и системен процес на 

обучение, който, от своя страна, задължително включва 

етапно оценяване на нивото на проява на компетентността 

[5]. 

Степента на математическа грамотност чрез 

съществуващите обучителни практики по математика и 

системата на обучение и оценяване у нас дава възможност 

да се формират трайни и устойчиви знания и умения, 

имащи съществена връзка с опита на деца в предучилищна 

възраст и ученици в първи клас. В проучването ще 

илюстрираме някои възможности как традиционните 



практики за обучение и оценяване могат да се 

интерпретират в духа на съвременните разбирания за 

математически грамотен човек, без да имаме за цел да се 

анализират всички страни на съществуващите обучителни 

практики в математическото училищно образование у нас.  

Основната цел на предучилищното образование е 

създаването на възможност всяко дете да развие 

максимално своите способности и да се подготви за 

училищното обучение. Целите на обучението са свързани с 

развиване в максимална степен на потенциала на всяко дете 

и постигане на ключовите компетентности за пълноценна 

личностна и социална реализация. 

В Държавните образователни стандарти (Наредба № 5 

от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, 

Приложение № 2 към чл. 28, ал. 2, т. 2 Образователно 

направление „Математика“) е посочено:  

„Образователното съдържание по математика е 

съобразено с общата цел на предучилищното образование и 

с целите на обучението по математика в първи клас. 

Спецификата на образователното направление е в това, че 

съдържанието му трябва да осигури формиране на 

елементарни представи за основни математически понятия, 

които се изучават по-късно в училище. От друга страна, 

математическото обучение стимулира общата познавателна 

дейност и развива умствените способности на детето, които 

са основа за интелектуалното му развитие. Обемът на 

съдържанието по образователното направление включва 

конкретни количествени, геометрични, пространствени и 

времеви представи и умения, систематизирани в пет 

образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, 



Пространствени отношения, Времеви отношения, 

Геометрични фигури и форми. 

Основната цел на математическата подготовка е 

стимулиране на детското развитие чрез насочване на 

познавателните интереси на детето към математическите 

характеристики на околния свят и тяхното диференциране 

чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и 

оценяването им. 

Цели се стимулиране на интелектуалното развитие на 

децата чрез: изграждане на основите на логико-

математическото мислене, развиване на сензорни 

способности и овладяване на сензорни еталони, 

обогатяване на речника и свързаната реч.  

Дейностите по образователното направление са 

подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на 

всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност 

в собствените му възможности.“ [8]. 

В Образователните ядра са конкретизирани следните 

очаквани резултати за децата от четвърта подготвителна 

група: 

В Ядро "Количествени отношения" детето: 

- Брои до десет в прав и обратен ред, отброява 

предмети до десет; 

- Определя реда на обект в редица от десет предмета; 

- Определя броя на обекти до 10 и ги свързва със 

съответната цифра на числото; 

- Сравнява броя на обектите (до 10) в две множества; 

- Подрежда редицата на числата до 10; 

- Възприема събирането като практическо добавяне, а 

изваждането като отнемане на част от група. 



В Ядро „Измерване“ детето: 

- Сравнява обекти по техни признаци: дължина, 

височина и ширина; 

- Подрежда три предмета във възходящ и низходящ 

ред по височина, дължина или ширина; 

- Намира мястото на пропуснат обект в сериационна 

редица; 

- Избира мярка (предметна) за измерване на височина, 

дължина и ширина; 

- Сравнява тежестта на предмети по време на игри, 

като използва лек/тежък. 

В Ядро „Пространствени отношения“ детето: 

- Определя пространствените отношения (вътре, вън, 

между, затворено, отворено); 

- Определя взаимното разположение на обекти (над, 

под, пред, зад, до, върху, на и др.); 

- Описва пространственото разположение на два 

предмета един спрямо друг, като използва отляво, отдясно; 

- Използва пространствени термини за посоки, 

местоположения, разстояния и пространствени отношения 

(надясно/наляво; нагоре/надолу; отпред/отзад; 

близо/далеко; по-рано/по-късно; редом, по средата, на 

върха, горе вляво; долу вдясно; отпред вляво и др.); 

- Представя графично пространствени отношения. 

В Ядро „Времеви отношения“ детето: 

- Познава, назовава и подрежда дните на седмицата в 

тяхната последователност; 

- Познава, назовава и подрежда месеците на годината, 

отнасящи се към всеки сезон; 



- Познава предназначението на часовника като уред за 

измерване на времето. 

В Ядро „Равнинни фигури и форми“ детето: 

- Свързва по форма обекти от околната среда и 

познати геометрични фигури; 

- Моделира по образец познати геометрични фигури; 

- Графично възпроизвежда геометрични фигури. 

Спецификата на предучилищната математическа 

подготовка е в това, че съдържанието ù трябва да обезпечи 

преди всичко формиране на основните математически 

представи, върху които ще се овладеят математическите 

знания в училище и ще се стимулират умствените 

способности на детето, които до голяма степен ще 

определят по-нататъшното му развитие и адаптиране към 

училищното обучение [8]. 

С Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователната подготовка (обн. в ДВ, бр. 95 от 

08.12.2015 г.) се определя държавният образователен 

стандарт за общообразователната подготовка; структурата 

на учебните програми; структурата на годишното 

тематично разпределение и др.  

Общообразователната подготовка обхваща следните 

групи ключови компетентности: 

 компетентности в областта на българския език; 

 умения за общуване на чужди езици; 

 математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки и на 

технологиите; 

 дигитална компетентност; 

 умения за учене; 



 социални и граждански компетентности; 

 инициативност и предприемчивост; 

 културна компетентност и умения за изразяване чрез 

творчество; 

 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за 

здравословен начин на живот и спорт [9]. 

Ключовите компетентности са взаимозависими и 

представляват съвкупност от знания, умения и отношения, 

необходими за личностното развитие на индивида през 

целия живот, за изграждането на активна гражданска 

позиция и за участието на индивида в социалния живот, 

както и за пригодността му за реализация на пазара на 

труда. 

Математическата компетентност и основните 

знания в областта на природните науки и технологиите са 

изведени на трета позиция. В Европейската референтна 

рамка математическата компетентност е дефинирана като 

способност да се развие и прилага математическо 

разсъждаване за решаването на различни проблеми в 

ежедневния живот. На основата на стабилното овладяване 

на смятането акцентът се поставя върху разсъждаването, 

дейността и знанията. Математическата компетентност 

включва в различни степени способността и желанието да 

се използват математически методи на мислене (логическо 

и пространствено мислене) и представяне (формули, 

модели, конструкции, графики, диаграми).  

Необходимите знания по математика включват 

стабилно познаване на числата, мерките и геометричните 

форми, основни действия и основни математически 

презентации, разбиране на математическите понятия и 



концепции, както и отношение към въпросите, на които 

математиката може да предложи отговори.  

Формулирани са и следните умения: индивидът 

трябва да може да прилага основните математически 

принципи и процеси в ежедневието си – у дома и на работа 

и да проследява, и оценява различните етапи при 

аргументиране. Той трябва да може да разсъждава 

математически, да разбира математически доказателства и 

да общува на математически език, както и да използва 

съответните помощни средства.  

Като отношения са определени положителната 

нагласа към математиката, която нагласа се основава на 

уважението към истината и желание да се търсят аргументи 

и да се оценява тяхната валидност [4]. 

Всички тези компетентности, макар и не изрично 

декларирани, са заложени в учебните програми по 

математика в българското училище.  

Според А. Маджаров целта на учебно-възпитателния 

процес по математика в началните класове е (със 

специфичните особености на учебното съдържание, 

организацията на обучението и възпитанието, 

интегративността на възпитателните и образователните 

въздействия) да допринесе за интелектуалното, 

нравственото, естетическото, физическото и трудовото 

образование, възпитание и развитие на учениците. По- 

конкретно учениците: 

 -  да получат знания и умения за количествената 

определеност на нещата и явленията от действителността;  



- да могат да отделят количеството като особено 

свойство на действителността, а естествените числа – като 

образи, с които се означава количество; 

- да могат да записват с езика на математиката най-

елементарна информация, изказана или написана на 

естествен език, т.е. да могат да съставят най-елементарен 

математически модел и обратно – да могат да преведат 

математическия запис на обикновен език; 

- математическата подготовка да осигури на ученика 

успешно да усвоява другите учебни предмети и да е 

надеждна основа за обучение по математика в по-горните 

класове.” [6].  

В Приложение № 3 към чл. 6, ал. 1, т. 3 са 

регламентирани изискванията за резултатите от обучението 

по учебния предмет математика в началния етап на 

основната степен на образование. Специфичните цели на 

обучението по математика в началния етап включват:  

 Усвояване на естествените числа и принципа за 

образуването на редицата на естествените числа;  

 Овладяване на алгоритми за смятане – събиране, 

изваждане, умножение и дeлeние; 

 Овладяване на знания за мерни единици за 

дължина, маса и време и на умения за действия с еднородни 

именувани числа;  

 Разпознаване на геометрични фигури;  

 Формиране на начални умения за измерване и 

чертане;  

 Формиране на умения за описване на ситуации от 

реалния свят с математически модели;  



 Изграждане на умения за прилагане на някои 

рационални подходи при решаване на задачи; 

 Формиране на интерес към математиката;  

 Изграждане на умения за самоконтрол и 

самооценка. 

В Приложение 2, т. 2 е представена общата структура 

на новата учебна програма по математика за 1. клас, приета 

със заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г., в сила от 

учебната 2016/2017 г., в смисъла на която: Обучението по 

математика в първи клас от началния етап на основно 

образование е насочено към овладяване на базисните 

знания, умения и отношения в областта на аритметиката и 

геометрията, изграждащи началната математическа 

грамотност, значими за формиране на съвременни ключови 

компетентности. Едновременно с изучаването на 

математическите знания и умения у учениците се формират 

умения за учене, за боравене с информация, за общуване и 

за развитие на интелектуалните им качества. Целенасочено 

се работи за овладяване на математическа терминология и 

на умения за общуване с използване на математически език 

при решаване на практически ситуации. 

Учебното съдържание е разпределено в шест теми: 

„Естествените числа от 1 до 5 и 0. Събиране и изваждане с 

числата до 5”, „Числата от 6 до 10. Събиране и изваждане с 

числата до 10”, „Числата от 11 до 20”, „Събиране и 

изваждане на числата до 20 без преминаване”, „Събиране и 

изваждане на числата до 20 с преминаване” и „Числата 10, 

20, 30,… 100. Събиране и изваждане с тях“. Реализирането 

на темите е в последователността, определена с учебната 



програма, но очакваните резултати от обучението по дадена 

тема не са представени в строга йерархична зависимост. 

Постигането им може да е подчинено на различни 

дидактически съображения и с различен брой уроци. 

Аритметичните и геометричните знания във всяка от 

темите на учебната програма са представени в единство, 

като водещи са знанията от областта на аритметиката. На 

практическа основа се работи целенасочено за комплексно 

развитие на личността на ученика. Формират се важни 

личностни качества – логическо мислене, наблюдателност, 

въображение, креативност и пр. Новите знания и умения, 

които се усвояват в първи клас, са определени чрез 

понятията и очакваните резултати по теми, свързани с: 

o  овладяване на количествената характеристика 

на числата от 0 до 20, на десетиците до 100 и на принципа 

за изграждане на редицата на естествените числа; 

o овладяване на аритметичните действия събиране 

и изваждане; 

o задълбочаване на представите за геометричните 

фигури отсечка, триъгълник, квадрат, правоъгълник и 

изграждане на начални умения за чертане на геометрични 

фигури в квадратна мрежа; 

o овладяване на мерните единици за маса 

килограм, за дължина сантиметър и за време час; 

o развитие на математическо мислене и умение за 

решаване на проблеми. 

Едно от основните противоречия, които съществуват в 

процеса на обучение по математика, е между абстрактния 

характер на математическите знания и предимно конкретно-

образното мислене на децата от начална училищна възраст. 



Това налага за разкриване същината на математическите 

понятия да се прилага подходящо онагледяване. То 

съдейства за достъпно и качествено овладяване на знанията; 

за положителната мотивация при изучаването на понятията; 

за развиващия характер на обучението; за поддържане 

интереса на първокласниците към математическата дейност; 

за единство на конкретно-образното и абстрактно-

логическото им мислене; за развитие на логическата памет; 

творческото въображение [7].  

Математическият език помага на учениците да 

направят своите абстрактни обобщения. Равнището на 

формиране на понятия е различно при всички ученици. При 

формирането на понятия се спазват определени 

психологически изисквания, съобразени с когнитивното 

развитие на децата: мотивация при формиране на ново 

понятие, показ на реални обекти, определяне на понятието 

от учителя и даване на неговия термин, отделяне на 

съществените признаци; повтаряне от учениците на 

определението с вътрешна реч, опитване от учениците сами 

да изкажат определението. При формиране на нови понятия 

усилията се насочват към съществените признаци. 

Понятията се изграждат чрез представи – по памет, по 

въображение, зрителни, слухови, двигателни. Чрез тях се 

формират геометрични и алгебрични понятия. 

Овладяването на понятия е свързано с възприемане, 

разбиране, запомняне, приложение. 

След всичко казано дотук стигаме до извода, че 

успешното усвояване на математическото съдържание в 

първи клас зависи до голяма степен от математическата 

подготовка на децата за училище.  



Най-логичната и практически реализуема технология 

за проучване на готовността на децата за училище трябва да 

се обвърже с усвоените знания, умения и отношения по 

отделните образователни направления и съответствието им 

с държавните образователни стандарти.  

Ще представим резултати от проведена диагностика 

(изходно ниво) на 35 деца от 4. подготвителна група в 

детска градина в гр. Варна. За проучването са използвани 

диагностични задачи за измерване и оценяване на 

изходното равнище на постиженията на децата на 

издателство „Булвест 2000“ „Моята пътечка към 

училището“ и продуктова дейност. Въпросите са ранжирани 

по критерии и показатели от Образователните ядра в 

направление „Математика“. 

 

Критерий/Ядро "Количествени отношения"                                                 

 

 



Диаграма 1 

 

Както се вижда от диаграма 1, Ядро „Количествени 

отношения“, резултатите са в обсега „високо“ и „средно“ 

ниво. Децата успешно се справят с процеса на броене до 10 

в прав и обратен ред; определят реда на обект в редица от 

десет предмета, правилно съотнасят количество към число, 

сравняват броя на обектите в две множества, моделират 

числова редица, осъзнават действията събиране и изваждане 

като практическо добавяне и отнемане на част от група. 

Наблюдават се по-чести грешки при действието 

изваждане/отнемане и употребата на знаците „<“, „>“, „=“. 

Преобладава огледалното писане на цифри, което е 

нормално в предучилищна възраст. Необходимо е да се 

работи повече над ориентацията в посоките ляво – дясно и с 

повече упражнения за писане върху пунктир и по модел. 

 

Критерий/Ядро „Измерване“   

  



                                                                   

Диаграма 2 

  

За математическата готовност за училище не е 

достатъчно децата да познават числата до 10, да броят в 

прав и обратен ред. По-важни са уменията на детето да 

наблюдава и сравнява, да съпоставя и отделя обекти от 

дадени групи, да групира и измерва обекти по различни 

признаци, да подрежда обекти в редици или да открива 

правила, закономерности, логически връзки. Откриването на 

закономерности заема основно място в продуктивната 

дейност. Чрез анализ, синтез, сравнение и обобщаване се 

изследва, експериментира и преработва дадена информация. 

Посредством задачи за откриване на закономерности се 

обогатяват и разширяват знанията на децата, допринася се 

за тяхното интелектуално развитие. Откриването на 

различни закономерности съдейства за развитие на 

нестандартното и творческото мислене на децата. 



 От диаграма 2, ядро „Измерване“, е видно, че децата 

успешно се справят с дейностите групиране, класификация, 

сериация. Трудности децата срещат да измерват дължина с 

определена мярка и да изразяват резултата от измерването. 

Необходимо е да се обогати и разгърне дейността 

измерване чрез разнообразни игри и практически 

упражнения.  

Резултатите от диаграма 3, ядро „Времеви 

отношения“, показват относително добри резултати 

относно знанията на децата за дните на седмицата и тяхната 

поредност; за съотнасяне на месеците към сезоните и 

тяхната последователност; за познаване на часовника като 

уред за измерване на времето. У децата към 6 – 7-годишна 

възраст започва да се развива „чувството за време“, което 

улеснява планирането на бъдещите учебни дейности.  

 

Критерий/Ядро „Времеви отношения“ 

 

 



 
Диаграма 3 

 

Критерий/Ядро „Пространствени отношения“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграма 4 

 



Резултатите от диаграма 4, ядро „Пространствени 

отношения“, показват, че натрупаните пространствени 

представи и умения позволяват на 6 – 7-годишните деца 

правилно да оценяват пространствените отношения между 

два и повече обекта, развиват се умението за оценка на 

разстояния. Трудности се срещат при усвояване на 

отношенията на обекти при вертикално разположение и 

посоките ляво-дясно. Относно пространствената 

ориентация, като критерий за най-високо достигнато ниво, 

се определя ориентирането по статична схема. Учителят, 

познавайки разнообразните методики, може да конструира 

игри и упражнения за стимулиране на пространствено-

схематичното мислене на децата. 

 

Критерий/Ядро „Равнинни фигури и форми“ 

 

 

Диаграма 5 



 

От диаграма 5, ядро „Равнинни фигури и форми“, е 

видно, че децата възприемат геометричните фигури като 

еталон за форма, разбират, че всяка фигура има свои 

структурни особености и свойства, които я отличават от 

останалите. Допускат се грешки при изброяването на 

геометрични фигури в композиция, което се дължи на 

недостатъчно разпределение на вниманието и 

концентрацията или бързина да се отговори, преди да е 

поставена задачата. Дидактическите пътища за стимулиране 

на геометричното мислене са игри и упражнения от типа 

геометрични и пространствени „конструктори“, рисуване в 

квадратни и координатни мрежи, геометрични лабиринти и 

др. 

 

Краткият анализ на данните от диаграми 1 – 5, без да 

има претенции за пълнота и всеобхватност, дава 

възможност да се направят някои изводи, свързани с нивото 

на знанията, уменията и отношенията на децата от 4. 

подготвителна група в контекста на ДОС. Резултатите 

показват, че децата достигат на „средно“ (20 – 26%) и 

„високо“ (над 80%) ниво очакваните резултати от петте 

образователни ядра, заложени в образователното 

съдържание по математика за четвърта подготвителна 

група.  

Математическата подготовка в подготвителна група в 

детската градина е насочена към формиране на елементарни 

математически представи, съобразени с: психическите 

особености на детето и развиващото влияние на 

математическите дейности; възрастовите възможности 



за осмисляне на основни математически отношения между 

обекти и явления; приемствеността в обучението по 

математика между детската градина и началното 

училище. 

При правилно подбран мотив за дейност детето с 

лекота изпълнява поставените задачи. В предучилищна 

възраст се прилагат три групи дейности: 

o Математически дейности – броене, обединяване, 

допълване, отнемане, моделиране с геометрични фигури, 

събиране, изваждане; 

o Познавателни дейности – наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделиране; 

o Художествено-графични дейности – рисуване, 

оцветяване, свързване, дорисуване, задраскване, чертане на 

фигурки, моделиране на количествен състав с точки или 

други символи. 

Новите изисквания към образованието, което трябва 

да е насочено към развиване личността на детето, 

талантите, умствените и физическите му способности, 

предполагат нов подход към математическата 

подготовка на децата преди постъпването им в училище. 

Училищната готовност дава ясна представа за качеството 

на предучилищното образование и живота на децата и 

показва силните им страни, с помощта на които да се 

разгърне пълният потенциал като предпоставка за успех в 

следващи възрастови периоди. 

Включването на занимателни дидактични игри и 

упражнения и разнообразни логически задачи стимулира 

познавателната активност на децата и съдейства за поетапно 

формиране на умствени действия. Разнообразните 



графично-схематични средства за затвърдяване на 

математическите понятия и отношения, формите и 

методите, съобразени с възрастовите особености на децата, 

създават условия за програмирано обучение и повишават 

интереса на децата от подготвителните групи.  

Иначе казано, необходими са стимули и мотиви за 

изява на математическото познание чрез многообразие от 

ситуации и дейности и осигуряване на среда, която 

провокира детския интерес, насочва интелектуалните 

усилия на децата към овладяване на определено съдържание 

с математическа насоченост и ги подготвя по-лесно да 

изпълнят новата си социална роля „ученик“. 
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ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДМЕТНОТО ПОЛЕ НА 

„ДОМАШНА ТЕХНИКА И ИКОНОМИКА“ VІ КЛАС 

 

Керанка Георгиева Велчева, Росина Даниелова Иванова 

 

MANUFACTURING AND SOCIAL TECHNOLOGIES IN 

THE FIELD OF „DOMESTIC TECHNIQUE AND 

ECONOMY“ VI CLASS 

 

Keranka G. Velcheva, Rosina D. Ivanova 

 

Abstract: Technologies cover the entire life and activity 

of man, so any attempt to classify them is pre-owed to 

incompleteness, omissions and mistakes. But any particular 

technology is part of the whole. Depending on the nature of the 

end product, the technologies are divided into two large groups 

- both production and non-productive. 

 

Keywords: production and non-production technologies.  

 

Всяко общество изисква създаване и развитие на 

технологии за осъвременяване на условията, в които се 

развива и живее. С това нараства потребността от създаване 

и използване на нови и различни технологии в ежедневните 

дейности.  

Компютърът навлиза бързо в живота на хората. Той е 

неразривно свързан с прогреса. Намира своето приложение 

във всички области. 



Владеенето на методите за придобиване, съхраняване 

и обработка на знанието, получавано от личността под 

формата на информация, позволява задълбочено разбиране 

структурата на предметните знания, установяване дълбока 

взаимовръзка между предметните понятия и вникване в 

същността на еволюционните процеси. По този начин се 

създават условия за изграждане на съвременни 

методологически основи на редица нови теории за 

обучението, чрез които човекът в ХХI век ще получи онези 

нови знания, умения и степен на възпитаност, които ще го 

поставят в ролята на съзидателен творец, на лоялен 

гражданин, който притежава висока технологична култура 

[4]. 

Учениците се срещат с компютъра още в първи клас. 

За тях той е интригуващ, разкрива нови и неограничени 

възможности. С него учебните часове стават много по-

интересни. Чрез него учениците имат много по-голяма 

възможност за отговорност и изява. Компютърът улеснява 

учебния процес. 

Задачата на средното образование в България е да 

формира у младите хора необходимата психическа нагласа 

и комуникативни умения за живот и професионална 

дейност в условията на пазарна икономика. Решаването на 

тази задача не може да се осъществи без усвояване от 

учениците на технически и технологични знания, умения и 

компетенции, без формирането на качества, които ще 

позволят на подрастващите да се реализират в различни 

стопански области. 

В съвремието има непрекъснат процес на разработване 

и внедряване на нови технологии не само в производството, 



но и в духовната сфера. Съвременните технологии 

непрекъснато се типизират, придобиват общи структури и 

характеристики, еднотипни научни и технически решения, 

задълбочават се процесите на тяхната интелектуализация, 

интеграция и автоматизация. Все по-ярко се очертава 

тенденцията за съкращаване на сроковете между 

теоретичните открития и тяхното практическо приложение. 

Образованието като социална институция е сферата, в 

която се подготвя работната сила, която е важен елемент на 

научно-техническата революция. Макар че проблемът за 

технологиите се поставя най-често в сферата на 

материалното производство, той бързо се пренесе и в 

образованието. Спецификата на приложение на 

технологичния подход в образователно-възпитателния 

процес, мястото, ролята и значението на образователните 

технологии са обект на специално внимание през 

последните десетилетия. 

С осъществяването на тази нелека и твърде отговорна 

задача най-пълноценно се е ангажирала седмата поред (от 

общо осем, според новия учебен план) културно-

образователна област (КОО) „Бит и технологии“. Тя 

включва технологичната подготовка (с нейните специфични 

особености по възрастови групи) в целия курс на училищно 

обучение, като обединява учебните предмети: „Домашен 

бит и техника“ (ДБТ) (І – ІV клас); „Домашна техника и 

икономика“ (ДТИ) (V – VІ клас) и „Технологии“ (VІІ – VІІІ 

клас). 

Понятието технология се разглежда като 

словосъчетание от гръцките думи τέχνη (tehno) – изкуство, 

майсторство, умение, и λόγος (logos) – знание, наука, 



изучаване [5] или от латинските думи techno (tehno) – мога 

и logus (logos) – наука [1]. То се интерпретира от J. Galbraith 

като системно приложение на науката или всяко друго 

познание, ориентирано към и организирано от практически 

задачи [8].  

Д. Павлов отбелязва, че всяка дейност, насочена към 

постигане на конкретен резултат в процеса на формиране 

и развитие на човека и която има технологичен характер, 

може да се нарече един или друг вид технология [5].  

В „Илюстрован технически речник за всички“ 

определението на термина „технология“ е най-кратко – 

наука за методите и начините на производство [7]. 

Според по-пространните обяснения технологията 

притежава две реалности от действителността:  

 „Първа реалност – приложна наука за: 

 физически, химически и др. похвати за преработка 

или обработка на суровини; 

 оръдията, средствата и необходимата енергия; 

 необходимата енергия за извършване на посочените 

по-горе обработки; 

 организация и управление на посочените процеси. 

 Втора реалност – приложна наука за: 

 съвкупността от последователните работни 

операции и манипулации за даден производствен процес; 

 малко или повече обобщени указания за начините и 

средствата за извършването на посочените операции.“ [5]. 

Според Д. Павлов в по-широк план под термина 

„технология“ се разбира „система от логически, 

последователни, паралелни и последователно-паралелни 



(смесени) дейности, насочени към постигане на конкретен 

резултат.“ [5].  

Технологията винаги е свързана с постигането на 

конкретна цел, която до голяма степен определя нейния 

характер [5].  

 

 
   

Фигура 1 

Характер на технологията 

 

Технологията е възможна само при предварително 

изясняване на изходните условия, което означава точно 

определени параметри за необходими ресурси (фиг. 2).  

 
 



Фигура 2  

Ресурси на технологията 

 

Технологията държи сметка за качеството, 

ефективността, резултатността, като стремежът е да се 

постигне поставената цел при оптимално качество в 

зависимост от положени усилия, средства, време, енергия и 

други ресурси (фиг. 3).  

 
 

Фигура 3 

Резултат на технологията 

 

Всяка една технология може да бъде разписана 

(описана, обяснена, доказана), но може да се 

разпространява и използва на приложно практическо 

равнище (фиг. 4). 

  



 
 

Фигура 4 

Писана и практическа технология 

 

Технологията може да бъде пълна – обхваща всички 

процеси от началото до крайния резултат, или частична 

(непълна) – обхваща само основните процеси, които имат 

определяща роля и значение.  

В структурно отношение технологията обхваща 

логически свързани:  

 процедури (латински произход от prosedo) – 

официално приет ред от последователни действия при 

изпълнение на нещо;  

 операции – отделна завършена част от 

технологическия процес;  

 стъпки – конкретни действия, които са 

минималният структурен елемент на операциите [7]. 

Технологията е система от логически, 

последователни, паралелни и смесени дейности, които 

са насочени към постигане на конкретен резултат. Тя се 

характеризира с качества като резултатност, оптимално 



качество и ефективност. Нейната конкретна цел зависи 

от входните условия (точно определени параметри за 

необходимите ресурси) [5]. Изпълнението на избраната 

технология гарантира висока степен на сигурност за 

достигане до желан резултат с предварително определени 

приемливи отклонения. Неизпълнението или нарушаването 

на технологията почти винаги води до несъответствия с 

желаната крайна цел или до значителен преразход на 

ресурси [5]. Технологията не е просто алгоритъм на 

действие, а е „система от способи на работа и знания за 

способите на опериране, придобити в резултат на научни 

изследвания“ [2]. Технологията е изменение в 

действията на човека, вследствие от неговото обучение. 

Чрез технологичното обучение се придобиват знания за 

различни процеси и развиващи се системи, свързани не 

само с решаването на общочовешки проблеми, но и с 

развитието и усъвършенстването на човешката 

дееспособност, т.е. въвеждане на промяна или цялостно 

модифициране на заобикалящия ни свят за задоволяване на 

човешките потребности [3]. Технологията включва 

последователността на операциите и процедурите, свързана 

е тясно с използваните машини, оборудване, инструменти и 

материали (техника).  

В „Речник на чуждите думи в българския език“ 

понятието техника се дефинира в шест варианта: 

 „средства на труда в процеса на взаимодействието 

им върху предметите на труда; 

 съвкупност от начини и средства за получаване най-

добри резултати при най-малка загуба на труд; 



 съвкупност от похвати и средства, които се прилагат 

при извършване на някаква работа в изкуството и 

подобните му; 

 сбор от усвоени знания и сръчности, които са 

необходими за усъвършенстване на всяко изкуство; 

 процес на производство; 

 съвкупност от машини, оръдия, механизми, уредби“ 

[6].  

В практически (емпиричен) смисъл технологията 

се разглежда като определена последователност от 

производствени стъпки и действия, за да се гарантира 

производството на определени стоки и услуги.  

Големият смисъл на технологиите е свързването на 

науката с опита и практиката, т.е. – в преодоляване на 

незнанието в конкретна дейност на хората. 

 

 

 
 

Фигура 5 

Свързване на технологиите с науката, опита и практиката 

 

Характерните признаци на технологията са:  



 динамизъм – отразява изпълнението на процесите, 

действията, движенията, промеждутъчните състояния, 

които могат да се изобразят чрез условни изображения, 

обозначение, рисунки, схеми, чертежи, чрез съвременни 

технически средства;  

 конкретност – изразява се в целенасочеността на 

процесите до достигане на определен резултат;  

 логичност – логична последователност във времето 

и пространството на основните, спомагателните и 

обслужващите процеси. 

В еволюцията на концепциите за „техника“ и 

„технологии“ могат да се установят особености, които са 

характерни за тяхната същност. Една от тях е обединение на 

обективното и субективното в дадени концепции; втората – 

диалектическото единство. 

От обективна страна в развитието на форма и 

съдържание могат да се направят следните изводи: 

 при определяне на насоките на развитие на 

общественото производство и икономиката не може да се 

отдели по принцип техниката от технологиите;  

 за изучаване на законите и закономерностите на 

развитието на производствата и отделните производствени 

системи е необходимо чрез диференциация на технологиите 

да се разкрият нейните противоположности и да се установи 

връзка между тях. 

От субективна страна технологиите не могат да бъдат 

еднозначни, защото това е разностранна и гъвкава система; 

по съдържание на диалектическото единството на техника и 

технологии движещото начало остава технологията. 



Чрез технологиите се намаляват случайностите, 

неизвестностите, изненадите. Технологичната подготовка 

на човека е от съществено значение за неговите 

възможности за бърза ориентация и адаптация в 

съвременния живот. 

Всички развити и използвани днес технологии от 

човека могат да се разделят на два вида: материални 

(наричани още промишлени или индустриални) и социални 

(фиг. 6).  

Технологиите обхващат целия живот и дейността на 

човека, поради което всеки опит за класификацията им е 

предварително обречен на непълноти, пропуски и грешки. 

Но всяка конкретна технология е част от цялото. Ето защо 

успешното изучаване, разработване и изследване на 

определена технология изисква да се върви от общото към 

конкретното и обратно. Съществуват много критерии, въз 

основа на които могат да се диференцират различните 

видове технологии. В зависимост от характера на крайния 

продукт технологиите се разделят на две големи групи – 

производствени и непроизводствени (фиг. 6а) [5].  

 
 



Фигура 6 

Видове технологии      

 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ са 

ориентирани към създаването на различни видове 

материални ценности. Често тези технологии се наричат 

още стандартизирани. Крайният продукт при тях е с точно 

определени параметри и допустимите отклонения са в 

границите на предвидените от стандарта. Колкото по-малък 

е толерансът на отклоненията, които стандартът допуска, 

толкова по-добро е качеството, толкова на по-високо 

равнище е технологията. 

 

 
 

Фигура 6а 

Видове технологии                               

 

Проектирането им е свързано със сериозна 

проучвателна, научноизследователска експериментална 

работа, която обхваща както изходните продукти, така и 

процедурите, операциите, стъпките, средствата, средата на 

производството, поетапния контрол и квалификацията на 

персонала. 

Класификация на производствените технологии 



Към материалните (производствените) технологии се 

отнасят технологиите за добив и обработка на естествени 

суровини – петрол, руди, дървен материал и т.н. или 

получените от тях полуготови продукти (полуфабрикати) – 

готов чист метал, отделните части и възли от изделия (фиг. 

7). Но те могат да бъдат още добивни, преработващи, 

транспортни (фиг. 7а).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 7 

Видове производствени технологии    

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ 

ДОБИВНИ 

 минни 

 металургични 

 електродо-

бивни 

ТРАНСПОРТ-

НИ 

 автомобилни 

 железопътни 

 транспортни 

 въздушни 

КОМУНИКАЦИОННИ КОСМИЧЕСКИ 

                                  МАТЕРИАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 

Добив на 

естествени 

суровини 

Обработка на 

естествени 

суровини 

Обработка на  

полуфабрикати 

ПРЕРАБОТ-

ВАЩИ 

 хранителни 

 текстилни 

 химически 



 

 

Фигура 7а   

производствени технологии                                     

 

В зависимост от научните закони, използвани при 

проектирането на производствения процес, технологиите 

могат да бъдат: химически, биологични, физически, 

информационни и т.н. Производствените технологии могат 

да бъдат още добивни, преработващи, транспортни, 

комуникационни и космически (фиг. 7а).  

В зависимост от средствата, които се използват в 

производствените процеси, технологиите биват:  

 ръчни, при които крайният резултат зависи 

изключително от равнището на квалификацията на 

специалистите; 

 механизирани – най-често с универсални машини и 

съоръжения;  

 автоматизирани – при които цялото обзавеждане е 

проектирано за конкретния продукт и обикновено намесата 

на живия човек е сведена до възможния минимум. 

 

НЕПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – или както 

често ги наричат „социални“, „интелектуални“, 

„творчески“ – са ориентирани преди всичко към 

създаването на духовни ценности. Целта при 

интелектуалните технологии е създаването на уникати – 

произведения, неповторими дори за своите създатели. 

Социалните технологии са тези, в които началният и 



крайният резултат служат на хората, а основният параметър 

подлежи на промяна – едно или повече от неговите 

свойства (фиг. 8). Като класически пример за социална 

технология е обучение на студенти по тяхната специалност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 8  

Видове социални технологии 

 

 

Социалните технологии са коренно различни от 

материалните технологии.  

Основната разлика се състои в това, че материалните 

технологии представляват точно определена съвкупност и 

последователност на точно подбрани и дефинирани процеси 

и операции.  

Подмяна на един процес на друг, както и промяна на 

реда на един процес след друг, води до промяна в работата 

Образователни технологии 

Здравни технологии 

Интелектуални технологии 

Информационни технологии 
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им или пълно спиране на обработката. Социалните 

технологии са по-гъвкави и не толкова строго определени. 

Изборът на специфична последователност, дори и на най-

успешните процеси или дейности, не може да гарантира 

пълната ефективност при всекиго. Човекът е твърде 

разнородна система. Върху него оказват влияние голям 

брой външни влияния, чиято сила и посока е различна. 

Тези влияния понякога са противоположни, поради 

което често е невъзможно да се предвиди техният ефект на 

въздействие. Следователно социална технология е тази, 

която не може да се нарече „строго определен набор от 

точно съвпадащи процеси“ (както е възможно в 

определението за индустриални технологии). 

Обучението по технологии е пряко свързано с 

технологичното обучение на самите учители, тъй като то е в 

пряка зависимост от развитието на технологиите в нашето 

ежедневие.  

Чрез технологичното обучение учениците се учат на 

новаторство, на това как да мислят и как да прилагат 

технологиите при решаване на обществени проблеми. 

Целта е да се решат проблемите или да се създадат 

благоприятни възможности за тяхното решаване в реална 

обстановка. 

 Същността на обучението по техника и технологии е 

свързано с отделни елементи, които се надграждат и 

прилагат поетапно в процеса на обучение. Първоначално 

учащите усвояват информация за различните видове 

технологии, като ги проектират, развиват и използват. 

Усвоените вече знания прилагат в различни процеси на 

практическа работа, при изпълнение на поставените задачи. 



Следващият етап от реализация на технологичната 

подготовка е решаването на технологични проблеми чрез 

разработване на проекти. Последният етап е решаване на 

проблеми чрез индивидуална работа и работа в екип. Една 

от най-важните ценности на обучението по технологии е 

тази, че знанията се прилагат и затвърждават чрез 

използването им в реални трудови процеси. Това дава 

възможност за осъществяване на необходимостта от 

постигането на баланс между технологичните постижения, 

уменията за прилагане на процеси и важните способности, 

които учениците подобряват в образователната си 

подготовка, както и нуждата от развитието на 

подрастващите като личности. 

 Големият интерес на учениците към компютъра и 

електронните комуникации определя използването им в 

учебния процес като силен и мотивиращ фактор за 

изпълнение на поставените задачи и постигане на 

дидактическите цели. 

 Работата на учениците в среда, където се използват 

ИКТ, ги провокира да наблюдават целенасочено, да 

развиват въображението им. Задачите и тестовете, 

представени на компютър, засилват познавателната дейност 

и съдействат за формиране на интелектуални умения. 

 Въпреки безспорните предимства на компютъра 

като помощник на учителя, той само допълва, усилва и 

обогатява някои основни негови функции, но не може да го 

измести от ролята му на ръководител и организатор на 

учебно-възпитателния процес. 

 Приложението на ИТ е застъпено в следните 

обобщени теми:  



 

ПРОЕКТИРАНЕ В ДОМА в уроците:  

 Изобразяване на вътрешни повърхнини – 

изчертаване на детайли с приложение на сечения и разрези 

с програма A9CAD; 

 Разработване, изпълнение и оценка на малки 

проекти.  

 

ЗАНАЯТИ И СЪВРЕМЕННОСТ в уроците: 

 Фирмата като форма на организация на бизнеса 

и нейните ресурси в пари и капитал – текстово и 

графично оформяне на проект с програми Word, Excel, 3D 

Canvas; 

 Реклама и разработка на проекти – презентации 

с  Microsoft Office Power Point.  

 

РАБОТА С МАТЕРИАЛИ в уроците: 

 Пробивна машина – устройство, правила за 

работа и техника на безопасност – проект за реклама на 

изделие; изработване на визитна картичка; 

 Разработване, изпълнение и оценка на малки 

проекти.  

 

ЕНЕРГИЯ И КОНТРОЛ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО Ѝ 

в уроците: 

 Основни параметри на електрическата верига. 

Измерване на електрически величини; 

 Енергийни разходи. Реализация на икономии. 

Екологични аспекти.  

 



КУЛИНАРСТВО в уроците:  

 Топлинна обработка на хранителни продукти. 

Технологична схема. – търсене на рецепти, сайтове за 

кулинари, презентации на приготвяне и поднасяне на храна, 

информация за видове подправки и начин на използването 

им и т.н.; 

 Българска национална кухня – направа на 

кулинарна карта на България;  

 Кулинарни различия в храненето; 

 Традиции и празници – как да направим справка в 

интернет за различни традиции и български празници; как 

да използваме мултимедийния диск. 

 

ПРИРОДАТА В ДОМА в уроците: 

 Аграрни дейност – устройство, правила за 

работа и техника на безопасност – проект за реклама на 

изделие; изработване на визитна картичка; 

 Разработване, изпълнение и оценка на малки 

проекти.  

 През втората половина на ХХ век се промениха 

толкова много неща в науката, икономиката, политиката, 

нравствеността, културата, образованието, технологиите, че 

е трудно всички те да се проследят и своевременно да им се 

отговори по подобаващ начин. Педагогиката, заедно с 

всички останали науки, вече изпитва влиянието на 

промените. „Научното познание сега се стреми към нови 

обобщения и изводи. Те са не само допълващи, но и 

преосмислящи съществуващата научна терминология, 

понятиен апарат (тезаурус), теории, постановки, хипотези 

във всички области, и, най-вече, по посока на разкриване 



истинската същност на личността и нейната психика, 

мястото на отделния човек в световните еволюционни 

процеси, индивидуалното съзряване и приемане на другите 

като равнопоставени“ [7]. Трябва да отбележим, че, за 

разлика от теоретичните изследвания, тръгващи от анализа 

на обективната реалност, разработката на проблемите на 

технологията е важна предпоставка за научно обосновани 

нововъведения в сферата на образованието, за 

стратегически решения в тази област. С новия век започна 

нов етап в развитието на обществото – етап, в който 

информационните и комуникационните технологии ще 

играят все по-значителна роля в живота ни. Съвременните 

високи технологии направиха времето и разстоянието почти 

несъществени фактори в много направления. Технологията 

е преобразувала човешката цивилизация и продължава да 

бъде нейна база и катализатор за развитие. 

Усъвършенстването на технологиите е в основата на 

прогреса на обществото от гледна точка на всичките му 

аспекти – духовни, социални, икономически и политически. 

Дотолкова, доколкото технологията се свързва с развитието, 

т.е. с движението напред и нагоре, тя несъмнено се 

асоциира с оптимистичната човешка способност – мога. 

Следователно технологията може да се възприеме като 

наука за моженето на човека в дадена област с цел 

положителното ѝ изменение. Непрекъснатият процес на 

усъвършенстване на технологиите в съвременното 

общество поставя следния въпрос: кой ще развива и 

контролира технологиите така, че те най-добре да 

обслужват всички граждани? Единствено възможният и 

правилен отговор е технологично образованият човек – 



този, който ежедневно си взаимодейства с технологиите, 

умее да преценява техните предимства и недостатъци и 

взема правилни решения в областта, в която работи. Само 

технологично образованият човек може да използва 

технологията като продължение на човешкия потенциал 

(това е нейното основно предназначение). Технологията не 

може да се отъждествява с приложната наука, както и 

науката е нещо различно от теоретичната технология. 

Технологията и науката са различни неща, които само в 

своите широки определения съвпадат донякъде, те са 

взаимно свързани. От една страна, науката зависи от 

технологията, защото чрез нея се проверяват закони, 

принципи и теории, от друга страна, науката подпомага 

развитието на технологията. Осъзнаването и реализирането 

на функциите на науката и технологията по отношение на 

обучавания за бъдещето ученик най-ефективно се постига 

чрез технологичното образование. Технологичното 

образование обаче не трябва да се отъждествява с 

образователните технологии, т.е. с технологиите в 

обучението и технологията на обучение. То е по-широко 

понятие от образователните технологии, които се отнасят 

само до онези технологии, които подобряват процеса на 

обучение и го правят по-ефективен. В историческото 

развитие на педагогическата (и в частност на обучаващата) 

реалност са се обособили два основни аспекта на 

образователните технологии: технологията в обучението и 

технология на обучението.  

 Технологията в обучението включва всички 

възможни средства, чрез които информацията може да бъде 

преподадена, т.е. аудиовизуалните нагледни средства, 



компютрите, телевизията и др. комуникативни и 

информационни системи. В педагогическата теория тя се 

разглежда като единство на две сфери – хардуер и софтуер. 

Първата се отнася до развитието на техническото 

оборудване, подходящо за приложение в обучението, а 

именно – прожекционни апарати, телевизори, компютри и 

др., а втората – до разработване на учебни материали – 

програмни продукти, компактдискове, които са съставени 

на основата на съвременните теории за учене и 

възприемане. В понятието образователни технологии 

терминът технология има по-широко, по-обемно и по-

съвременно съдържание. Технологията не се свежда 

единствено до техническите постижения, приложими и 

използвани в обучението, а се свързва и с психическите и 

педагогически теории за ученето, и с технологическите 

способности да се вземат от учителя педагогически 

аргументирани решения за организирането на ефективен 

процес на обучение.  

 Технологията на обучение се свежда до 

интелектуално разбиране за неговата същност. 

Следователно технологията на обучение е вид 

интелектуална технология, която е свързана и поддържана 

от продуктите на производствените технологии. Ако за 

технологията в обучението основни бяха двата аспекта – 

хардуер и софтуер, то за технологията на обучението е 

характерен един неясен, неуловим, интелектуален аспект, 

който е противоположен на първите два. Той се 

характеризира с комбинирането на идеи, изследователски 

решения и открития от научни области като психология, 

педагогика, социология и др. с резултати от 



микроелектрониката, оптиката и ретрографията. Основната 

цел на интеграцията между хуманитарните и техническите 

науки е създаването на оптимална учебна и 

преподавателска система. В този случай акцентът се 

поставя върху техниката на преподаването и ученето, 

която е по-малко явна, но има водещо значение при 

решаването на практически педагогически проблеми, 

свързани с повишаване на ефективността на процеса на 

обучение. От всичко казано дотук следва, че технологията 

на обучението включва технологията в обучението плюс 

неуловимия интелектуален аспект. Много педагози и 

организации, занимаващи се с проблемите на обучението и 

образованието, са дефинирали понятието образователни 

технологии. В определенията им има много общи 

характеристики, които, събрани в едно, очертават рамките 

на понятието образователни технологии. Те се разглеждат 

като: 

1. предварително планиране, провеждане и 

организиране на процеса на обучение на основата на научни 

теории за ученето и преподаването; 

2. реализация на процеса на обучение чрез използване 

на човешки и нечовешки ресурси; 

3. оценка на процеса чрез различни форми; 

4. начин за повишаване ефективността на процеса на 

обучение. 

 Трябва, обаче, да отбележим, че няма единно 

мнение относно технологиите в образованието – както в 

теорията, така и в педагогическата практика. Изясняването 

на същността на образователните технологии е тясно 

свързано с отношението към мисията на образованието и 



очакванията за резултатите от него. Съществуват различни 

мнения, концепции, виждания за необходимостта от 

технологии в образованието. Първата (относително 

обособена) група мнения свързва технологиите в 

образованието изключително с процеса на обучение. 

Акцентът най-често се поставя върху технологичните 

компоненти на дейността на учителя при преподаването и 

дейността на ученика при ученето. Тези мнения говорят 

преди всичко за „дидактически технологии“, 

„педагогически технологии“, „педагогическа техника“. 

Друга група автори свързват технологиите преди всичко с 

техниките, методите и формите и признават примерно 

дискусионни, групови, екипни, ситуативни, словесни, 

игрови технологии. Трета група педагози, общественици, 

родители считат, че образованието е добро и следва да 

продължава добрите традиции и да реализира вижданията 

на едно поколение за следващото. 

 Следователно образователната технология не 

трябва да се разглежда само като техника за реализация на 

преподаването и ученето, в смисъл на сбор от методи, 

похвати, форми и средства за обучение. Тя е много по-

широко понятие и се възприема като последователност от 

педагогически решения, взети от учителя след анализ на 

обучаващата реалност. Образователната технология е 

знание за вземане на научно обосновани педагогически 

решения за подготовка, осъществяване и оценка на процеса 

на обучение, реализиращ се чрез разнообразни методи, 

форми и средства и има за цел повишаване ефективността 

на преподаването и ученето.  
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Abstract: This research presents the main goals in the 

teaching programmes for Bulgarian Language and Literature 

related to the development of creative writing skills and writing 

stories from imagination and story writing with outline. The 
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„Не четете само лесните четива – те 

може да ви забавляват, но няма да ви накарат 

да израснете.“ 

   Джим Рон 

 

 В новите учебни програми по български език и 

литература за прогимназиален етап на средна образователна 

степен се поставя специален акцент върху развитието на 

комуникативните компетентности на учениците. В краткото 

представяне на програмата по литература за V клас (влязла 

в сила от учебната 2016 – 2017 година) „като 

комуникативни компетентности се определят 

компетентностите на учениците да възприемат и да 

създават различни текстове“, а „очакваните резултати в 

областта на комуникативните компетентности в V клас са 

свързани с уменията за създаване и възприемане на реч 

както откъм смисловата ù, така и откъм действената ù 

страна, а също и с ... интерактивните умения на ученика за 

културно изразяване и творчество“ [14]. 

 В най-висока степен творческото начало е застъпено 

в създаването на разкази по въображение или по зададени 

опори (начало и/или край). Работата върху тези теми от 

учебната програма цели да формира следните 

компетентности: ученикът „Създава в устна и в писмена 

форма разказ по въображение с цел да изрази творчески 

представи, преживявания, чувства. Спазва правилата на 

книжовния изговор, а в писмена форма – книжовни езикови 

правила. Поставя логическо ударение на подходящо място.“ 

и „Създава в писмена форма разказ по зададени опори с цел 

да: изрази творчески представи, преживявания, чувства; 



заинтригува възприемателя с разказваната история. Спазва 

книжовни езикови правила.“ [14]. 

 В педагогическата си практика учителят често се 

сблъсква с нежеланието на учениците да създават текстове 

в рамките както на обучението по български език и 

литература, така и по останалите учебни дисциплини. 

Понякога и много добрите ученици се отказват при 

дидактическа задача за свободен отговор на въпрос, дори 

изискваният обем да е две – три изречения. Едно възможно 

обяснение на това нежелание (може би и страх от неумение) 

да бъде продуциран собствен текст може да бъде намерено 

в спецификата на съвременната комуникация и способите за 

усвояване на нова информация. Последните поколения 

израстват в ерата на фрагментарните послания, типични за 

общуването чрез социалните мрежи и медиите. 

Възприемането на цялостни текстове (представени в 

традиционен хартиен формат) е сведено до минимум. Това 

предпоставя както трудната рецепция на традиционни 

текстове на хартиен носител, така и затрудненията при 

продуциране на собствен текст. Нелека се оказва задачата 

на обучението по роден език, което трябва не само да „дава“ 

знания за текста, а и да формира и развива умения за 

разнообразни дейности с него – рецепция, анализ, 

редактиране, репродуциране на изходен текст, продуциране 

на текст оригинал и т.н.  

В одобрените учебници и учебни помагала по новата 

програма за V клас се предлагат алгоритми за създаване на 

разкази по въображение и по зададени опори, но като цяло 

са недостатъчни интерактивните задачи, предполагащи 



отработване на отделните стъпки от процеса на 

текстостроене [4, 5, 11, 15]. 

 При съобразяване с гореизложените обективни 

условия в настоящата статия се предлагат варианти на 

практически приложими интерактивни модели при работата 

по формиране на умения за създаване на двата основни вида 

разкази – по въображение и по зададени опори. 

Методическите идеи са онагледени с мултимедийна 

презентация, която цели да представи възможни 

образователни практики, без да има претенциите да ги 

изчерпва.  

 Условно, според специфичната си цел и поставени 

задачи, работата по изграждане на умения за продуциране 

на съответните типове разкази може да бъде представена 

чрез диференцираността на четири модела речеви дейности, 

които в следващото изложение ще бъдат накратко 

анализирани и подкрепени с примерни въпроси и задачи.  

 

1. Рецепция на художествен текст и негови 

елементи. 

Поставени цели и задачи: 

1.1. Да се провокира осъзнато желание за общуване с 

художествения текст, като се постави акцент върху 

конкретните ползи за развитието на учениковата личност.  

 Примерни въпроси и задачи:  

 Запишете възможно най-много отговори на въпроса 

Защо чета книги? (Ако ученик отбележи, че не чете, да се 

преформулира въпросът към него, например: Защо бих чел 

книги?) 



 Коментирайте карикатурата с четящия и гледащия 

телевизия човек (намираща се в средата на слайда). 

 

 

 
 

 

1.2. Да се акцентира върху емоциите, които провокира 

добре написаният текст, като се тълкуват добре познатите 

на учениците емотикони.  

 Примерни въпроси и задачи: 

 Отгатнете изобразените чувства. В каква ситуация би 

било логично да бъдат изпитвани подобни емоции? 

Опитайте се да свържете всеки емотикон с момент от 

изучено произведение. Изберете си един емотикон и 

разкажете история, която той би могъл да илюстрира (от 

прочетено произведение или от нещо преживяно). 



 

 

 
 

 

1.3. Да се осмислят интригуващи, общи за всички 

текстове, елементи. (Обхваща работа по предложените в 

следващото изложение пет слайда, които онагледяват 

основните елементи на разказа – герои, сюжет, време и 

място на действие, послание). 

 Примерни въпроси и задачи: 

 Разделете се на групи по петима (или в друга 

конфигурация в зависимост от големината и състава на 

класа, както и от възможностите на учениците). Отговорете 

на въпроса Кое е общото между всички интересни 

истории, като се аргументирате с поне три познати 

истории. 

 

 



 

 
 

  

Кои са изобразените на следващия слайд герои? Как 

бихте обрисували с думи тези герои? (Имайте предвид 

външен вид, качества, начин на говорене.) Кой е любимият 

ви литературен/приказен герой? С какво ви впечатлява той? 

Ще ви бъде ли интересна история, в която има само добри 

герои? За какво служат отрицателните герои? 

  



 
  

 

Подобни въпроси предполагат изразяване на оценка, 

развиват логическо мислене, позволяват да се осъществява 

„личностно ориентиран образователн процес“ с всичките му 

предимства за нравственото и интелектуалното развитие на 

учениковата личност [17]. 

 Други примерни задачи: 

Насочете внимание към слайда (който следва), 

представящ епизоди от различни произведения – 

литературни, фолклорни. Опишете с едно – две изречения 

случката от всяко изображение. (Допуска се работа по 

групи.) Помислете кое в тази история ви е помогнало да я 

запомните. Как щеше да продължи историята, ако ... ? 

(Предлагат се хипотези, в които липсва или е променен 

ключов момент от сюжета.) 

  



 

 
 

 В контекста на анализа на запомнеността на 

интересни истории (заради запомнеността на интересните 

им герои) може да бъде поставена и друга задача. Във 

връзка с предложения откъс от „Грозното патенце“ на Х. К. 

Андерсен може да бъде формулирано следното условие: 

Довършете следната история, като попълните липсващите 

глаголни форми в текста и названия на героя, с който са 

свързани тези действия в текста. Припомнете кой е героят и 

как се чувства той в представения момент. 

 

 

 И ........................ (патенцето) ........................ 

(полетя), ........................ (спусна) се във водата и заплува 

срещу великолепните лебеди. Те го ........................ 



(забелязаха), ........................ (размахаха) криле и тръгнаха 

право към него. 

 — Убийте ме! — ........................ (прошепна) 

........................ (патенцето) и като наведе глава към 

водата, ........................ (зачака) смъртта. Ала какво 

........................ (видя)  то в прозрачната вода? Своето 

собствено отражение, но не някаква тъмносива птица, 

безобразна и неподвижна, а бял, строен лебед. 

 

Последната предложена задача развива 

креативността, но в същото време предполага 

концентрираност върху избор на глаголи, представящи 

поредицата действия в адекватна на появата им в текста 

оригинал последователност. Задачата позволява осмисляне 

на сюжета като поредица от действия (с логика, съобразена 

с авторовия замисъл). За развиване на умения за по-

успешно бъдещо продуциране на текстове оригинали може 

да допринесе и друга задача по изображенията в 

горепредложения слайд. Могат да се използват въпроси 

относно мястото в сюжетния ход на конкретните 

изобразени епизоди; да се предложат синонимни глаголи, 

прилагателни/съществителни имена, представящи 

емоционалното състояние на персонажа в конкретния 

изобразен момент и т.н. Подобни задачи, от една страна, 

предполагат творчесто, от друга, изискват логика, 

съобразителност, коректност, за да се поставят 

ситуацията/героят в адекватни на авторовия замисъл 

комуникативна среда и дейностен/квалификативен модел. 

Подобни интерактивни модели позволяват визуализациите 

да се използват пълноценно като средство за познавателна 



активност в уроците по различни учебни предмети [2]. 

Възможни са и други творчески, интерактивни задачи. 

Например: Разкажете устно позната приказка, като 

промените времето и мястото на действието. Променя ли се 

нейният смисъл? Кога и къде се случват събитията в 

любимата ви история? Какви компютърни игри, в които 

създадената виртуална реалност е в настоящето, в миналото 

или в бъдещето, предпочитате? Защо? 

 Въздействеността на различни въображаеми и по-

реални истории, разказани от различни писатели, може да 

бъде изведена и чрез работа върху предложения по-долу 

провокативен слайд, в който, след отговорите на учениците, 

се появяват словесно експлицираните изводи.  

 

 

 
 



Учениците могат да бъдат подложени на мозъчна 

атака: Защо пишат писателите? Важно ли е творбата да има 

послание? Аргументирайте отговора си. За избягване на 

самоцелните изводи е предвидена и задача, предполагаща 

коментар на посланията на двете творби (на предложения в 

последващото изложение слайд). Възможно ли е да се 

разменят тези две послания? Кое е най-важното нещо, което 

бихте казали на читателите си, ако станете писатели? 

 

 

 
 

 

2. Източници на практически приложими модели за 

работа.  

 Целта на модела е демонстриране на разбиране за 

палитрата от емоции, изпитвани от учениците при сблъсъка 

им със задача, която голяма част от тях считат за трудно 



осъществима. Задачата на учителя е да ги води деликатно и 

успешно по поредицата от стъпки, подпомагащи 

създаването на собствен текст; да ги подкрепя и насърчава в 

процеса на формиране на усещане за успех и 

удовлетвореност.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1. Кристофър Едж „Как да пишем страхотни истории“. 

 

 Предложените интерактивни задачи в тази първа 

разновидност на втори модел предвиждат използване на 

идеи от горепосочената книга на Едж, представляваща 

миниенциплопедичен справочник на бъдещия творец [6]. В 

книгата на Едж са предложени мрежи от думи, свързани с 

всеки от компонентите на една история, практически съвети 

за избор на тема, жанр, герои и др., подробен алгоритъм за 

писане, както и работа върху художествените изразни 

средства и книжовните езикови правила. 

 

 

 
 

 2.2. Джани Родари „Граматика на фантазията“. 



 Моделът предполага забава по пътя на оригиналното 

творене чрез съприкосновение и с друг интересен наръчник 

– предложената от Джани Родари „Граматика на 

фантазията“. Трудът на Родари представя „начините да се 

съчиняват истории за деца и как де се помогне на децата 

сами да си съчиняват“ [12]. 

 

 
  

 Комбинирането на интригуващи учениците 

информационно-комуникационни технологични модели 

(активизатор на действията, които учениците трябва да 

извършат по предложеното от съответния сайт) дава 

възможност да се използва пълноценно интерактивността в 

обучителния процес (основана както на 

вътрешнопредметни, така и на междупредметни връзки); да 

се използва презентационният материал не само като 



симулация, а като илюстрация, която стимулира към 

активно учене [7, 10, 13].  

 Използването на фантазния бином в работата по 

създаване на разказ по въображение в V клас в СУ „Сава 

Доброплодни“ през учебната 2016 – 2017 учебна година 

дава своите добри резултати дори сред по-инертните 

ученици. Предложената в изложението, което следва, 

презентация е изработена от ученик – участник в клуб 

„Граматика на фантазията“ по проект „Твоят час“ с 

ръководител Нора Баланска: 

 

   
    

 



    
 

 

  
 

 

  
 



  
 

 

  
   

 

 
 



  
 

 

  
 

 

2.3. Методика на Бистра Сирин за колективно създаване на 

приказка.1  

 

 За обогатяване на обучението и по български език, и 

по литература е целесъобразно да се използват съвременни 

лингвистични, литературоведски и методически идеи [1, 9, 

10, 13]. В този контекст може да бъде осъществена и 

следната интерактивна игра за създаване на вълшебна 

приказка. Предложеният трети модел може да бъде 

реализиран с информацията, експлицирана в следващия 



слайд (идеята за който е почерпена от материали, 

предложени в сайта, описан в бележките към статията под 

номер 2). 

 

 

 
 

 

3. Алгоритъм за съдаване на разказ. 

 

3.1. Елементи на разказа. 

 Примерна задача: 

 Свържете въпросите от първия слайд със 

съответстващите им на изображението елементи от втория 

слайд. 

 



  

 

 

 
 

 

3.2. Алгоритъм за работа. 

 Нееднократно в методическата литература е 

извеждана целесъобразността от използването на алгоритъм 



за придобиване на практически умения за текстостроене. В 

изложението, което следва, е предложен алгоритъм, 

включващ предварителни дейности, обмисляне на 

детайлите, съставяне на план (зададени са различни 

варианти за неговото написване), създаване на разказа, 

самопроверка и редактиране на продуцирания текст. 

Поредицата слайдове (която следва в изложението) насочва 

към предполагаемите практически действия, които е 

целесъобразно да се извършват от учениците. 

 

 

    
 

 



 
 

 

  
 

 

 



    
 

 

 

 
 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 



 
  

 

 
 

 Примерни въпроси и задачи: 

 За колко време ще се развие действието в разказа? На 

едно място или на няколко места ще се осъществява 

действието? Колко и какви герои ще бъдат включени? На 

каква възраст ще са те? Ще има ли специални предмети, 



хора или животни със свръхестествени способности?  Ще 

има ли диалог? Кой ще разказва – разказвач или герой? 

Могат да бъдат поставени и въпроси, предполагащи избор 

между предложени начала, свързани с: ежедневно-битовото 

(в съвременността), свръхестественото/фантастичното (в 

бъдещето), приказното (в миналото). 

 Примерни задачи за домашна работа:  

Изберете по едно изображение от всеки сектор с 

изображения (изображенията са илюстративни). Създайте 

комикс по тях.  

 

 
 

Примерни задачи за работа в клас:  

Превърнете комикса си в разказ.2  

Представеният модел цели (чрез разнообразието от 

задачи) да преведе учениците през всички необходими 

стъпки при създаването на собствен текст, като не им 

позволи да загубят интерес, което би се отразило на 

концентрацията, а оттам – на формирането на заложените в 

учебната програма комуникативни компетентности като 

очаквани резултати от обучението по литература. 



 

4. Методически идеи, обединени според вида на 

продуцирания текст – разказ по въображение, разказ по 

зададени опори (начало или край). 

 

4.1. Разказ по въображение. 

Примерни слайдове за практическа работа: 

 

 

 
 

 



 
 

 

4.2. Разказ по зададено начало. 

 

Примерни слайдове за практическа работа: 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 



4.3. Разказ по зададен край. 

 

Примерни слайдове за практическа работа: 

 

 

 
 

 

Разнообразните ситуации провокират детското 

творческо, спомагат да се продължи започнатият от 

детската градина и началния етап процес на развитие на 

детската реч, на развитие на детските творчески заложби [8, 

9, 10].  

Така предложените идеи за работа върху основните 

типове разкази, предвидени по учебните програми по роден 

език за пети клас, не са инвариантни модели. Но в своята 

разнообразност и съобразеност със съвременните 

интерактивни модели предложените задачи позволяват 

осъществяването на ефективно педагогическо 



взаимодействие между учител и ученици върху основата на 

по-леко преодоляване на предизвикателствата в 

педагогическото общуване, на максимално ефективно 

използване на активността, прагматичността и личностно 

ориентирания подход в педагогическото обучение и 

общуване [16]. Раздвижеността на ситуациите, 

представянето на важното чрез модела на играта и 

активното участие на ученика позволява да се реализира 

целенасочен процес на обучение, възпитание и 

социализация в контекста на приемственост с иновативните 

подходи на образование/възпитание в предучилищна и в 

начална училищна възраст [3, 9,10]. 

 

Бележки: 
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03.12.2017 г.). 
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ОТКЪДЕ ЗАПОЧВА ТРУДЪТ НА ДЕТЕТО? 

 

Светла Христова Петкова 

 

WHERE THE CHILD'S LABOR STARTS? 

 

Svetla H. Petkova 

 

Abstract: The article attempts to rediscover the answers 

of the age-old issues related to the labor education of pre-school 

children. 

 

Keywords: labor, labor education, model of labor 
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Безспорна е ролята на труда за формирането и 

развитието на човешката личност. Но „Докога детето играе 

и кога започва да се труди?”, „Как да се привлече детето 

към всекидневния труд?”, „На какво учи детето трудовата 

дейност в детската градина?”, „Какво трябва да се постигне 

в трудовата дейност?”, „Разбират ли децата защо се 

трудят?”, „Какви са мотивите им за труд?”, „Как семейната 

среда благоприятства успешната трудова подготовка?”, 

„Възпитанието в трудолюбие задача само на детската 

градина ли е, или е задача, която се поставя още в 

семейството и се решава през целия живот на човека?”.  

Човечеството започва своето развитие, когато 

престава да използва без усилие това, което му дава 

природата и започва чрез трудова дейност да изработва 

предмети, които са му необходими за задоволяване на 



човешките потребности, а натрупаният опит се предава на 

поколенията. От друга страна, трудът се явява източник на 

познание, в него хората общуват. От трудовия живот и 

социалното общуване се заражда възпитанието [6]. 

        В първобитното общество се появяват основните 

елементи на възпитанието с характерните особености: 

индивидуално въздействие и социален прогрес. 

Робовладелското общество е свързано с развитието на 

художествени и занаятчийски дейности. Основен фактор 

при възпитанието на децата в голямото славянско семейство 

си остава трудът. Обучението на прабългарите е трудово, 

възпитанието – също.  

В епохата на Средновековието практиката от 

живота налага да се разширяват познанията в областта на 

занаятчийството, земеделието и търговията. Като 

основополагащи за придобиване на трудова и технологична 

подготовка могат да се посочат идеите на просветителите 

класици от ХVII-ти и XIX-ти век. Я. А. Коменски свързва 

трудовото обучение с принципа за природосъобразност. За 

Йохан Песталоци без трудовото обучение подрастващите не 

могат да станат хармонично развити хора. Според Дж. Лок 

трябва да се изучава занаят, който е преди всичко средство 

за развитие на способностите; средство, спомагащо за 

цялостното развитие на детето. Ж. Ж. Русо създава учение 

за трудово училище, но в него няма демократизъм. Ф. 

Фльобел включва в системата за трудово обучение 

действия, които са типични за т.нар. ръчна работа. М. 

Монтесори предлага свобода на интересите и спонтанност 

на изявите на детето. О. Декроли създава „центрове на 

интересите“, между които и „център за трудови занимания“. 



А. Ушински препоръчва формиране на привички за труд и 

обич към труда, за да могат децата да намират живот в 

труда [5]. 

За предосвобожденските просветители в България 

трудът развива способностите за справяне с различни 

практически задачи. Той е важна съставна част от системата 

за обучение на подрастващите. 

Изследванията на руските психолози Л. Венгер, А. 

Запорожец, А. Люблинская, В. Безпалко, В. Логинова, Е. 

Милерян и на педагозите В. Нечаева, Р. Буре, И, Якиманска, 

Р. Парамонова, Н. Поддяков, А. Давидчук, З. Лищван, Т. 

Комарова и др. оказват силно влияние върху 

предучилищното възпитание у нас. На основата на техните 

изследвания се разработва и през 1962 г. се издава в 

България първото „Ръководство за възпитателната работа в 

детската градина“. По-късно, през 70-те години на 20 век, 

съдържанието на трудовото обучение и възпитание е 

отделено от съдържанието на дейностите с технически 

характер – конструирането. През този период 

конструирането, от компонент и задача на трудовото 

възпитание, се обособява в самостоятелна, познавателно-

практическа дейност със специализирана цел, съдържание, 

задачи и структура. Конструирането заема и доказва своето 

място като дейност с развиващи и възпитателни функции 

[2]. 

    Социалните предизвикателства на 21. век 

изискват нов подход и нова концепция за трудовото 

възпитание на детето от предучилищна възраст. Авторски 

колективи разработват програмни системи, които намират 

широко приложение в педагогическата практика в детската 



градина. Новата концепция в структурно отношение 

адаптира образователното съдържание в Образователно 

направление „Конструиране и технологии“ с четири 

образователни ядра: 1. Конструиране и моделиране; 2. 

Обработване на материали, съединяване и свързване; 3. 

Грижи и инициативност; 4. Техника. Образователно-

възпитателният процес в детската градина методически е 

обезпечен с учебни помагала [7]. 

Целта на статията е да се направи опит да се 

преоткрият отговорите на актуални въпроси, свързани с 

трудовото възпитание на децата от предучилищна възраст. 

 

Докога детето играе и кога започва да се труди? 

 

Играта е предпоставка за усвояване на знания за труда 

като човешка потребност и продуктивна дейност, на знания 

за начините на реализиране на труда и единството между 

компонентите в трудовата дейност. Е. Петрова посочва три 

основни функции на играта по отношение на трудовата 

дейност [9].  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Играта подготвя условията за диференцирането на 

труда като самостоятелна дейност; осигурява условия за 

резултатното ù протичане; съдейства за трудовото 

възпитание на децата. Според авторката при 

взаимодействието на играта и труда се очертават три етапа: 

трудът се извършва по повод игровия замисъл; трудовата 

дейност се отделя от игровата, но продължава да се 

определя от нея; на третия етап трудовата и игровата 

дейност си взаимодействат като форми за организиране на 

взаимоотношенията между децата. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Как да се привлече детето към всекидневния 

труд? 

Обемът и продължителността на трудовата дейност 

трябва да бъдат съобразени с психо-физическите 

възможности на детето, но и да изискват усилие. Да му 

предложим привлекателна, достъпна и забавна за 

изпълнение трудова дейност; да убедим детето, че е полезен 

неговият труд; да му дадем възможност за инициатива, а не 

да изискваме от него точно повторение на показаното. Така 

детето ще се почувства откривател и герой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ще допуснем огромна грешка и ще отдалечим 

детето от изпълнение на поставена трудова задача с 

желание, ако чрез нея го наказваме за определено 

провинение. Трудът не е наказание, а приятно изживяване в 



изпълнението на дейността; той е удовлетворение от 

резултата. 

 

На какво учи детето трудовата дейност в 

детската градина? 

В приложение № 6 към чл. 28, ал. 2, т. 6 от Наредба 

№ 5 от 2016 г. дейностите по образователното направление 

„Конструиране и технологии“ са подчинени на целта за 

осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за 

изграждане на мотивация и увереност в собствените му 

възможности. В рамките на обучението децата получават 

системни знания за труда на възрастните, които знания 

обхващат значимостта и мотивацията за труд, качеството на 

резултата от труда, моралната оценка на труда и усилията 

на хората, които го упражняват. В различните видове игри и 

трудовата дейност знанията на детето се обобщават и 

преструктурират, развиват се умения, които след това се 

пренасят в самостоятелната трудова дейност [7]. 

 

Какво трябва да се постигне в трудовата 

дейност? 

Формиране у детето на представи и понятия, 

свързани с техниката и технологиите; развиване на чувства, 

убеждения; реализиране на постъпки и действия, породени 

по повод на игрови потребности; формиране на личностни 

качества – трудолюбие, самостоятелност, отговорност, 

дисциплинираност в труда, инициативност [1].  

В условията на детската градина детето трябва да 

умее самостоятелно да работи в голям детски колектив, да 

умее да слуша съсредоточено, бързо и точно да изпълнява 



изискванията. Заедно с това детето трябва да умее да работи 

с детето до себе си – да му помогне, когато е необходимо, 

да не му пречи да изпълнява зададените изисквания заедно 

с него [4].  

 

Разбират ли децата защо се трудят? Какви са 

мотивите им за труд?   

Детето обича да работи, когато трудът му доставя 

радост. Готовото решение на трудова ситуация лишава 

детето от възможността да помисли и потърси изход от 

възникналия проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ако е разбрало смисъла от труда, ако е достигнало 

до убеждението „И аз мога”, у него се появява желание да 

се труди и да придобива нови знания и трудови умения. Но 

ако не се интересува от резултатите от своята работа, ако не 



разбира защо трябва да се включи в трудовата дейност, то 

трудът е едно неприятно задължение за него. 

 

 

 
 

Спецификата на трудовата дейност, като 

самостоятелен вид дейност на детето, намира израз в 

мотивацията. Мотивацията е свързана както със 

създаването на някакъв продукт, така и с желанието на 

детето да влезе в пряк контакт с възрастните и да участва в 

дейността им.     

1. Детето работи заради реда, създаден от учителката. 

2. Вкъщи помага на мама, защото се бои от наказание или 

очаква обещана награда. 



3. Обича да изработва нещо необходимо за себе си, за лично 

ползване. 

4. Детето се труди не само за себе си, но и заради другите. 

Мотивирането за изпълнение на трудова задача се 

променя във всяка възрастова група, но задължително 

трябва да насочва детето към общественополезния характер 

на резултата от труда [8]. 

Как семейната среда благоприятства успешната 

трудова подготовка? Възпитанието в трудолюбие задача 

само на детската градина ли е, или е задача, която се 

поставя още в семейството и се решава през целия 

живот на човека?  

 

Първостепенна роля за възпитание на любов към 

труда у детето има личният пример на възрастните при 

изпълнение на трудовите дейности. Някои родители 

преувеличават естествената безпомощност на децата от 

предучилищна възраст и упорито продължават опеката над 

тях в най-простите битови операции, каквито са да се 

обличат и събличат, да следят чистотата на дрехите си, да 

си оправят леглото, да прибират играчките си. Тези 

родители лишават децата си от правото им от много малки 

да се приучват сами да се справят с лични битови и 

хигиенни дейности.  

 

 



 
 

На поставения към детски учители въпрос как 

бихте постъпили с такива родители – 80% от тях 

отговарят, че ще разговарят с родителите и ще подкрепят 

аргументирано тезата, че в самостоятелната дейност се 

формират и развиват трудови умения и правилно 

отношение към труда. 20% от учителите смятат, че ако се 

намесят във възпитанието на децата (относно трудовото 

възпитание в семейството), може да се стигне до конфликт с 

родителите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Целта на трудовото възпитание както в детската 

градина, така и в семейството, трябва да бъде насочена към 

формиране на определен модел за трудова дейност. Този 

модел повтаря модела на трудовата дейност на възрастните 

за въздействие върху обекта на труда.  

Особеното в модела на детската трудова дейност е в 

етапността на неговото прилагане в зависимост от 

възрастовите и индивидуалните особености на децата.  

За възрастния трудовата дейност започва с 

целеполагане. След преминаване през различните етапи, 

изграждащи модела на трудовата дейност, се достига до 

оценка на дейността и на продукта от нея.  

Овладяването на модела на трудовата дейност от 

децата започва на етап обективиране. На този етап учителят 

е този, който поставя целта, предвижда резултата, планира и 

организира обстановката, в която ще се провежда трудовата 

дейност, а децата участват в нея по предварително показан 

образец, участват в диагностиката и корекциите като 

изпълнители, изказват мнение във връзка с оценката на 

резултата от труда и взаимоотношенията между 

участниците по време на дейността.  

 

 



 
 

 

Децата, усвоили определени знания и умения по 

обективиране на определен замисъл, сами участват в 

планиращи дейности за неговото материализиране. В етап 

антиципация децата формират умения за предвиждане на 

очаквания резултат в и от трудовата дейност. Най-висшият 

и най-сложният за децата етап е те сами да си поставят 

цел, породена от необходимостта за развитие на конкретна 

трудова или игрова дейност. 

Овладели отделните етапи на модела на детската 

трудова дейност, децата могат да прилагат в различни 

практически или игрови ситуации различни способи за 

реализиране на самостоятелни трудови дейности и игри.  

 

Антиципация  

Планиране  

Диагности 

ка и контрол 

Модел на детската трудова дейност 

Оценка 

Целеполагане 

Обективиране

енееe  



И в заключение ще добавя, че трудовото възпитание 

още от най-ранна детска възраст дава свобода на детето да 

планира, организира и реализира своя игров замисъл; да 

натрупва и разширява трудов опит; да не се плаши от 

решаването на трудови задачи. Така се формират качества 

като трудолюбие и отговорно отношение към трудовите 

задължения у постепенно порастващото дете.  
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АНКЕТИРАНЕТО КАТО ФОРМА НА ОБРАТНА 
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THE QUESTIONNAIRE AS A FORM OF FEEDBACK 

AND ITS ROLE IN THE MODERNIZATION OF THE 

TRAINING MODULE IN MODERN BULGARIAN 

LANGUAGE 

 

Snezhanka D. Georgieva 

 

Abstract: This research presents the results of a survey 

of 85 second-year students of Primary Education Pedagogy, 

Preschool and Primary Education Pedagogy, and Preschool 

Education Pedagogy from the Constantine of Preslav University 

of Shumen. The survey contains 32 questions focused on the 

issues of the individual perception of the level of knowledge and 

skills in Bulgarian, the level of linguistic and communicative 

competency, the personal perception of deficits which could be 

overcome in the process of teaching modern Bulgarian, the 

motivation for their choice of course and for studying the above 

discipline, preferred educational methods by the students when 

teaching modern Bulgarian; motivational factors recognised by 

them in the educational process during lectures and seminars in 



their respective discipline; main sources of information for the 

students in the discipline and when preparing lessons in modern 

Bulgarian. The research shows not only the specific results from 

the survey carried out in September – November 2017, it also 

analyses the results of the survey in the context of searching for 

innovative practices for working with students in the process of 

education in modern Bulgarian. 

 

Keywords: Survey, opinion, analysis, students, 

motivation, communicative competence, teaching style, learning 

style. 

 

„Най-добрата мотивация е тази, която 

сам си правиш. Някои казват: „Бих 

искал някой да дойде и да ме запали.“  

Ами ако никой не дойде? Трябва да 

имате по-добър план за живота си.“ 

 

Джин Рон 

  

Приписваните на съвременното обучение по роден 

език в училище характеристики – хуманистична насоченост, 

прагматичност, комуникативност, личностна ориентираност 

на педагогическия процес – са актуални за образователната 

парадигма и на висшето образование при обучението по 

съвременен български език. Настоящото изследване е опит 

да се съотнесат гореизведените показатели, синоним на по-

качествен, ефективен и резултатен образователен процес, с 

мотивите и вижданията за ефективно обучение на 

обучаваните субекти – студентите.  



Изследователският въпрос, стоящ в центъра на 

изследването, е проуване на мнението на студентите 

педагози относно ролята на мотивацията, комуникативната 

култура, стила на преподаване и общуване за 

осъществяване на ефективен образователен процес по 

съвременен български език. Вероятностният отговор, 

търсен от изследването, е доколко обективна е представата 

на студентите за целесъобразен и ползотворен 

педагогически дискурс; доколко тяхната представа може да 

помогне за ефективизиране на конкретния обучителен 

модул по български език. Изследването си поставя няколко 

задачи: дефиниране на основното понятие, с което се работи 

в студията – мотивация; представяне и анализиране на 

резултатите от проведено през 2017 година анкетно 

проучване със студенти от Педагогически факултет на 

Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“; извеждане на обобщения в контекста на 

очакваната резултатност при обучението на студентите – 

бъдещи педагози. 

Мотиви, мотивация, мотивационна сфера са предмет 

на изследване от различни науки и приложни области 

(психология, педагогика, дидактика, методика). В най-общ 

план понятието мотивация се характеризира като насочена 

активност на личността. Това понятие се съотнася с 

разнородни подбуди: потребности, интереси, стремежи, 

цели, влечения, идеали и т.н. Мотивацията се разглежда 

като едно от главните условия за осъществяването на 

дейност и достигането до определена цел. Мотивацията е 

процес, който засяга поведенския избор, насочеността, 

целите и наградите, получавани за дадени дейности [9]. 



Мотивацията е движеща сила на човешката активност и 

действеност. Маркер на този вътрешен процес, ръководещ и 

култивиращ човешкото поведение е целенасочеността на 

поведението и връзката между поставените цели, 

действията и резултатността. В научната литература са 

изведени разнообразни модели на мотивация: мотивация на 

поведението, мотивация на учебната дейност/мотивация за 

учене, мотивация за постижения и др. [5, 6]. Мотивацията за 

постижение е характеризирана като „съвкупност от 

потребности и мотиви за действия, които подлежат на 

обществена оценка и могат да пъдат повече или по-малко 

успешни [5]. В психолого-педагогическата литература няма 

единно определение за учебна мотивация. Тази мотивация е 

дефинирана като комплекс от разнообразни подбуди, които 

обуславят  активността/процесуалността и 

резултативността/постижимостта в учебната дейност на 

индивида, които предопределят социалното му поведение; 

характеризирана е като система от подбуди, предизвикващи 

учебна активност. Предмет на анализ в редица 

педагогически изследвания са съществуващите във 

взаимовръзка два типа мотивация за учене: хабитална – 

„относително затвърдена в смисъл на нагласи“ – актуална, 

„представляваща структура от актуални мотиви“, 

възникваща „в определена ситуация в резултат на външни и 

вътрешни дразнители“; извеждани са обобщения относно 

възможността да бъдат градени актуални мотиви за учене 

върху основата на съществуващи хабитални; представяна е 

ефективността на учебния процес като зависима от „това, 

кои мотиви се явяват смислообразуващи за учащите се“ [7]. 



Изложението, което следва, насочва внимание към 

анализиране на резултатите от анкетиране, свързано с 

проучване на мнението на студенти педагози относно 

мотивационната им база за учене и бъдеща професионална 

реализация; с осмисляне на гледните точки на тези студенти 

относно влияещите върху ефективността и резултатността 

на обучението им фактори. Анализът на резултатите от 

анкетното проучване се опитва да съотнесе проблема за 

мотивационната сфера с проблеми като комуникативна 

компетентност, аспекти на образователния процес 

(преподаване, учене, оценяване), образователни практики и 

модели (стил на общуване, стил на преподаване, 

интерактивност, иновативни образователни техники, 

ефективни форми на самостоятелна работа и обратна 

връзка).  

Анкетирането е реализирано на анонимен принцип 

от съображения за обективност. Проведено е през периода 

септември – ноември 2017 година. В него са включени 85 

студенти от втори курс на специалностите Начална 

училищна педагогика, Предучилищна и начална училищна 

педагогика, Предучилищна педагогика на Шуменкия 

университет „Епископ Константин Преславски“. Анкетните 

карти за студентите от трите специалности са изработени 

като еквивалентни, за да може да се осъществи, където е 

необходимо, съпоставителен анализ.1 Анкетното проучване 

насочва внимание към педагогическия дискурс по една 

конкретна учебна дисциплина, включена в учебните 

                                                
1 Цялостният модел на анкетата е приложен в края на настоящото 

изследване. 



програми за втори курс на студентите от горепосочените 

специалности – съвременен български език. Въпросите в 

анкетата са 32 и са концентрирани около проблемите: 

индивидуална представа за равнището на знания и умения 

по български език, за равнището на езикова и 

комуникативна компетентност, персонални дефицити, 

които могат да бъдат преодолени в процеса на обучение по 

съвременен български език; мотивация за избор на 

съответната специалност и за учене по горепосочената 

учебна дисциплина; предпочитани от студентите 

образователни модели на работа при обучението по 

съвременен български език; осъзнати от тях мотиватори на 

обучителния процес по време на лекции и семинари по 

посочената дисциплина; основни източници на 

информираност на студентите по дисциплината и при 

подготовка за учебни занятия по съвременен български 

език. В контекста на потърсено мнение за основни 

източници на информираност и подготовка за часовете е 

заложен въпрос относно осъзнатата от студентите роля на 

текста и работата с него във връзка с успешната им 

подготовката за бъдещи педагози. 

Анкетата включва 32 въпроса. Четири от въпросите 

са със свободен отговор. Останалите 28 въпроса условно 

могат да бъдат характеризирани като въпроси със 

структуриран отговор, защото в техния модел е включен и 

дескриптор, предполагащ свободно добавяне на 

характеристика, която не е изведена в предложените от 

автора на анкетата структурирани дескриптори (например 

при въпроси 9, 11, 16, 18, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 32). 

Въпросите с изцяло свободен отговор са предложени в 



началото на анкетата и предполагат изразяване на мнение 

по три групи проблеми: мотивация за избор на съответната 

специалност; представа за добрия начален учител/учител в 

подготвителна група (включително и посочване на пет 

качества, които е целесъобразно да притежава), изказване 

на становище относно разбирането на анкетирания за 

понятието ключови компетентности. 

Основният мотив за избор на съответната 

педагогическа специалост е обвързан предимствено с 

желание за работа с деца (90,59 % от анкетираните). 

Езиковите експликатори на този мотивационен модел са 

синонимични еквиваленти: харесва ми да се занимавам с 

деца; харесва ми да възпитавам деца, с които един ден ще 

се гордея; доставя ми удоволствие да се занимвам с деца; 

обичам учителската професия и децата; обичам децата, 

работата с деца; обичам да се грижа за децата; обичам 

да се занимавам с деца; възможност да работя с деца, да 

ги уча и да играем; обичам децата и имам желание да 

работя с тях; обичам да работя с деца, това ми доставя 

удоволствие; обичам да се забавлявам с децата; обичта 

към децата и желанието ми да помагам в обучението им; 

обичта ми към децата и радостта, която ми 

предоставят; любовта към децата; интереса към работа 

с деца; за да предам своите знания на децата и да им 

помогна да станат добри хора; основният ми мотив са 

децата. 

Само 9,41 % от студентите посочват друг мотив за 

избор на съответната специалност: социална реализация, 

желание да се учат другите на нещо полезно и важно;  

осъществяване на детска мечта; придобиване на опит и 



по-лесна реализация на пазара на труда (успешно намиране 

на работа); неприемлив модел на преподаване от страна 

на учител спрямо собствено дете; съобразяване с 

родителско мнение; традиции в семейството. 

Втори и трети въпрос са доста близки и изразяват 

представата за добрия учител и пет водещи качества, които 

е целесъобразно този учител да притежава. Изказаните с 

две-три изречения мнения относно представата за добрия 

начален учител/учител в подготвителна група са доста 

разнообразни. Част от характеристиките са представени 

чрез определители, изразени с прилагателни имена или 

причастия, например: лъчезарен, отговорен; високо 

образован; преливащ от любов към децата, усещащ какво 

чувстват и мислят, търпелив; добре информиран, любезен, 

възпитан; притежаващ достатъчно знания; 

наблюдателен, изслушващ, напътстващ, усмихващ се, 

загърбващ егоизма си и оставящ личните си проблеми 

извън класната стая; мотивиран, енергичен; личност, 

притежаваща толерантност и търпимост, създаваща и 

развиваща в децата навици, чрез които те да се превърнат 

в добри, отговорни и стойностни хора; можещ да разбира, 

влизащ в положението на децата; отговорен и умеещ да 

контактува с децата и родителите. Други характеристики 

и очаквани умения са формулирани като изречения с да-

конструкции, например: да харесва това, което прави; да 

не дели децата в зависимост от етноса; да бъде грижлив; 

да обича децата; да е отдаден на работата си и с желание 

да изпълнява задълженията си; да намира правилен подход 

за нормално и качествено протичане на учебния процес; да 

има педагогическа компетентност; да владее методите на 



обучението и общуването; да има подход към децата и да 

умее да ги вдъхновява; да умее да създаде от децата екип; 

да уеднакви темпото на работа с това на децата и 

техните родители; да бъде един от децата, като 

същевременно децата изпитват респект към него; да бъде 

добронамерен, да обича децата и да се раздава за тях; да 

бъде отговорен към своята работа и към класа си; да не 

прави разлика между децата по умствения им капацитет; 

да умее да накара децата да заобичат училище и да събуди 

интереса им към самия процес на учене; да умее да придаде 

на децата нужните основни знания и да ги насърчава 

индивидуално, според възможностите им; да е готов да 

приема всеки ученик с неговите предимства и 

недостатъци, да умее да създаде здрава връзка между себе 

си и децата, за да му имат те доверие; да успява да 

преподава материала по интересен начин и така да 

задържа вниманието им, а и децата да успяват да 

запомнят. В една анкета е достигнато до заключение по 

този въпрос: професионалните умения, личностните 

характеристики и индивидуалните подходи са от голямо 

значение, но всичко се свежда до способността да знаеш 

какво и как да преподаваш. 

 Макар и звучащи разностранно, представите за 

добрия учител могат да бъдат сведени до няколко групи 

характеристики. Част от тях се съотнасят с професионални 

компетентности: равнище на грамотност, 

интелигентност, образованост (32 %); умения за 

комуникация (с деца, родители, колеги) (34 %); умения за 

достъпно, разбираемо и интересно представяне на 

преподавания материал (27 %); представяне интересно и 



чрез игра на нещо ново и полезно (28 %); обич към децата и 

към избраната професия (31 %); мотивираност и умение 

да се мотивират децата, с които се работи (36 %); 

компетентност (25 %). Обликът на добрия учител е 

разчетен обаче от анкетираните и в контекста на доста 

интересни личностни характеристики: добронамереност, 

позитивност, внимателност, отговорност, строгост, но 

справедливост, възпитаност, търпеливост, 

безпристрастност, обективност, искреност, честност, 

всеотдайност, владеене на вербалното и невербалното 

поведение (учител, умеещ да владее жестове и мимики; 

некрещящ и невикащ; обгрижващ децата и умеещ да играе 

с тях; любезен и често усмихващ се). 19 % от анкетираните 

обвързват облика на добрия учител с човек, който е 

невисокомерен, непарадиращ със знанията и уменията си. 

Анкетираните студенти поставят доста високи изисквания 

към добрия учител. 11 % от анкетираните очакват той да 

бъде авторитет, образец на поведение, пример за децата 

във всяко отношение; характеризират го като човек,  

стимулиращ с успехите си успехите на децата, държащ се 

с тях като с равни. Студентите очакват дорият учителя не 

само да притежава положителни качества, но и да умее да 

възпитава ценности като добродетелност, учтивост, 

ученолюбие, отзивчивост.  

 Трети въпрос в анкетата предполага не само 

посочване на качествата на съвременния учител/учител в 

подготвителна група, а и степенуването на тези качества по 

важност (с цифри от 1 до 5). Често в анкетите посочваните в 

различни позиции качества се повтарят. На първо място са 

изведени предимствено характеристики като: 



добронамереност, отговорност, възпитание, 

комуникативост, обща култура. На втора позиция най-

често са посочвани качества като: индивидуален подход, 

инициативност, обективност, умения за комуникация, 

обща култура, добра методическа подготовка. Като трето 

важно качество със засилена фреквентност са посочени 

характеристиките: етично отношение, възпитание, много 

добра научна подготовка, много добра методическа 

подготовка. На четвърто и пето място са посочвани 

качествата: етично отношение, отговорност, индивидуален 

подход, обща култура, много добра научна подготовка, 

знания по дидактика, педагогика, психология.  

 Анкетираните студенти дефинират понятието 

ключови компетентности предимно като знания, умения и 

квалификации в контекста на съотнесеността им с 

определени сфери на дейност или с умения за успешна 

личностна/социална реализация на индивида. Дефинират 

понятието със следните изрази: знания и умения, които 

помагат на учащите да постигнат личностна реализация; 

умение да общуваме помежду си, да владеем чужди езици, 

да бъдем грамотни и отговорни хора, да сме инициативни 

и предприемчиви, за да се реализираме в живота; умение да 

общуваме, да бъдем инициативни, да получаваме и 

притежаваме знания и умения, които ще ни помогнат да 

се реализираме; знания и познания в определена област, 

които са важни, значими, основни или необходими в дадени 

сфери или дейности; знания, умения и нагласи, необходими 

за реализирането и развитието в дадена сфера; умения, 

знания и нагласи, които помагат на учащите да постигнат 

личностна реализация и на по-късен етап да намерят 



работа и да участват в живота на обществото; знания и 

умения, които ни помагат за лични и професионални 

успехи. 

 Около 29 % от анкетираните съотнасят понятието 

ключови компетентности конкретно с образа на учащия:  

знания, умения, нагласи, помагащи на учащия да постигне 

личностна реализация; знания, умения и нагласи, които 

помагат на учащите да постигнат личностна реализация; 

знания и умения, които помагат на учащите; знания, 

които помагат на учащите да постигнат реализация – 

личностна реализация и на по-късен етап – професионална; 

квалификация за обучение на учениците в бъдещата ни 

педагогическа практика. 

 Други студенти свързват посочените компетентности 

със знания и умения за успешна социална реализация: 

качества, от които зависи добрата и успешната 

преподавателска дейност; най-важните знания и умения за 

дадена професия; компетентностите, от които зависи 

добрата и успешна преподавателска дейност; основни 

знания и способности за справяне с работата. 

 Открити са 13 случая на доста общи и неясни 

определения (някои от които се повтарят) например: най-

важни знания и умения; добра подготовка; осведоменост; 

знания по даден въпрос или тема; знания, познания; знания, 

умения, нагласи; умения, знания, методика, обща култура; 

добри знания и умения; знания, умения, личностна 

реализация; най-важни човешки качества. 

 Останалите въпроси от анкетата са със структуриран 

отговор и предоставят възможност за извеждане на по-

конкретни числови стойности за получените отговори и 



анализирането на предпочитаните отговори. Четири 

въпроса (5, 6, 7, 8) предполагат изразяване на мнение 

относно дефицитите в различните компетентности на 

самите анкетирани и равнището на познанията им за текста. 

Получените отговори по горепосочените проблеми са 

представени в следващите четири таблици2: 

 

5. За коя ключова компетентност, актуализирана с новите 

учебни програми по български език, се чувствате 

недостатъчно квалифициран/подготвен, за да я развивате у 

учениците в бъдеща си педагогическа практика? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) дигитална компетентност 

брой 5 16 5 26 

процент 26,32 30,77 35,71 30,59 

Б) умение за учене 

брой 2 11 1 4 

процент 10,52 21,15 7,14 16,47 

В) културна компетентност и умение за изразяване чрез 

творчество 

брой 2 17 3 22 

процент 10,52 32,69 21,43 25,88 

                                                
2Във всяка таблица са представени констатираните числови стойности 

от обработката на анкетните резултати. Данните по хоризонтала за 

всяка специалност са смятани като процент от броя анкетирани 

студенти от съответния курс, т.е.: ПУП – 19; ПУНУП – 52; НУПЧЕ – 14. 

Последният ред представя обобщени данни, чийто процент е сметнат от 

общия брой анкетирани – 85. При въпроси, които позволяват два или 

три отговора, процентът е изчислен върху същата основа. 

 



Г) компетентности в областта на българския език 

брой 7 8 5 20 

процент 36,84 15,38 35,71 23,53 

Б Без отговор 

брой 3 0 0 3 

процент 15,79 0 0 3,53 

 

 

6. В кой аспект на комуникативната компетентност имате 

най много дефицити (по Ваша преценка)? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) езикова компетентност 

брой 4 13 3 20 

процент 21,05 25,00 21,43 23,53 

Б) стратегийна компетентност 

брой 3 16 3 21 

процент 15,79 30,77 21,43 24,71 

В) дискурсна компетентност 

брой 5 10 4 19 

процент 26,32 19,23 28,57 22,35 

Г) социокултурна компетентност 

брой 2 10 3 15 

процент 10,53 19,23 21,43 17,65 

Без отговор 

брой 5 3 1 9 

процент 26,32 5,77 7,14 10,59 

 

 



7. Върху кой компонент на езиковата си компетентност смятате, 

че трябва да работите най-много? 

Специалност/ 

Отговори 
ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) фонетичен 

брой 5 9 5 19 

процент 26,32 17,31 35,71 22,35 

Б) лексикален 

брой 3 12 1 16 

процент 15,79 23,08 7,14 18,82 

В)морфологичен 

брой 6 20 4 30 

процент 31,58 38,46 28,57 35,29 

Г) синтактичен 

брой 3 10 4 17 

процент 15,79 19,23 28,57 20,00 

Без отговор 

брой 2 1 0 3 

процент 10,52 1,92 0 3,53 

 

 

8. Смятате ли, че имате необходимите познания за текста, 

който е център (цел и средство) на съвременното 

обучението по български език в училище и който е свързан 

с формирането на ключовата компетентност общуване на 

български език у учениците? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) не, нямам необходимите знания 

брой 0 3 0 3 

процент 0 5,77 0 3,53 

Б) да, имам познания за текста, достатъчни за ефективна 

съвременна образователна дейност 



брой 1 8 5 14 

процент 5,26 15,38 35,71 16,47 

В) да, имам общи познания, които определям като 

недостатъчни 

брой 12 28 7 47 

процент 63,16 53,85 50,00 55,29 

Г) не мога да определя равнището на текстовата си 

компетентност 

брой 5 13 2 20 

процент 26,32 25,00 14,29 23,53 

Без отговор 

брой 1 0 0 1 

процент 5,26 0 0 1,18 

 

 Анкетираните се чувстват недостатъчно подготвени 

да развиват у децата ключовите компетентности, изведени 

по новите учебни програми: дигитални компетентности, 

културни компетентности и изразяване чрез творчество, 

компетентности в областта на българския език, умения за 

учене. Това е напълно логично, като се има предвид, че 

анкетираните са второкурсници и им предстои 

целенасочена работа по различни учебни дисциплини 

(езиковедски, методически, педагогически) от учебните 

програми за висше образование, през чийто обучителен 

модул ще имат възможност да развият съответните 

компетентости, необходими им за реализация като бъдещи 

педагози. Студентите самоопределят почти равнопоставено 

дефицитността си по четирите компонента на 

комуникативната компетентност – езикова, стратегийна, 

дискурсна, социокултурна. Очевиден е фактът, че 9,59 % 

оставят въпроса без отговор, т.е. или нямат представа за 

различните аспекти на комуникативната си компетентност, 



или не искат/не могат да самоидентифицират дефицитите 

си. Анкетираните изразяват становище, че е наложително да 

работят върху четирите аспекта на езиковата си 

компетентност. Като най-проблемни в подготовката си 

открояват своите познания за морфологичните, 

фонетичните и синтактичните аспекти на езиковата 

система. Доста обективно студентите изразяват становище 

относно знанията си за текстовото равнище. 55,29 % 

определят знанията си като недостатъчни за бъдеща 

педагогическа работа; 23,06 % не могат да самоопределят 

равнището си; 3,53 % са категорични, че нямат 

необходимите знания за текста. Само 16,47 % смятат, че 

имат познания за текста, достатъчни за ефективна 

съвременна образователна дейност. Резултатите от анкетата 

по този въпрос насочват към необходимостта в часовете по 

съвременен български език да се работи по-глобално, върху 

основата не на единични примери за отделните езикови 

равнища, а и върху текстови модели, които 

експлицитно/имплицитно разгръщат различни особености 

на всички единици от езиковите равнища, влизащи като 

съставки на текста в ролята на негови 

текстоизграждащи/текстосвързващи елементи.  

 Друга част от въпросите в анкетата са концентрирани 

върху комуникативната компетентност, експлицирана във 

въпросите в няколко модификации: комуникативна 

компетентност на учителя (начален или на подготвителна 

група) и връзката на тази компетентност на педагога с 

комуникативната компетентост на учениците/децата; 

комуникативната компетентост на анкетираните 

(предстоящи да бъдат обучавани по съвременен български 

език) студенти; връзката между комуникативната 

компетентост на студентите и комуникативната 

компетентост/комуникативната култура на преподавателя 

по съвременен български език. В анкетното проучване и в 



представеното изследване понятието комуникативна 

култура се осмисля като условие и предпоставка за 

ефективна професионална дейност и като цел за 

професионално самоусъвършенстване. Като компонент на 

професионалната култура комуникативната култура може 

да се дефинира като комплекс от знания, ценности, навици, 

мотиви, образци на поведение, които са приети в 

обществото. Комуникативната култура, в разглеждания в 

изследването аспект на педагогическия дискурс, е 

целесъобразно да бъде обвързана с признаване на 

положителните качества и силните страни на другия субект 

в педагогическото общуване; със способността към емпатия 

и разбиране на емоционалното състояние на другия; с 

умението да се дава положителна обратна връзка; с 

умението да се мотивират другите за дейност и 

резултатност от нея; с уважение към самия себе си; със 

способността за ефективно междуличностно общуване в 

обучителния процес; с конкретни комуникативни умения, 

отнасящи се до целесъобразно задаване на въпроси, активно 

слушане, оценяване и др. [2]. 

Резултатността по анкетните въпроси, отнасящи се 

до проблемите на комуникативната компетентност и 

комуникативната култура (въпроси 9, 10, 11, 12, 13), 

представят следващите в изложението таблици: 

 

9. Посочете две характеристики, които свързвате с образа на 

учител в начален етап/подготвителна група с добро 

равнище на  комуникативна компетентност/комуникативна 

култура? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) невисокомерен и непарадиращ със знанията и уменията 

си 



брой 3 7 3 13 

процент 15,79 13,46 21,43 15,29 

Б) добронамерено общуващ с учениците с различни 

възможности 

брой 15 43 12 70 

процент 78,95 82,69 85,71 82,35 

В) активно движещ се сред учениците по време на 

обучителния процес 

брой 5 12 5 22 

процент 26,32 23,08 35,71 25,88 

Г) умеещ адекватно да реагира на динамичните ситуации в 

час 

брой 7 21 3 31 

процент 36,84 40,38 21,43 36,47 

Д) естествено общуващ и предразполагащ към диалог 

брой 8 21 5 34 

процент 42,11 40,38 35,71 40,00 

Е) друго качество 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 

10. Кой ред е най-близо до Вашето становище за връзката 

между комуникативната компетентност на учителя в 

начален етап/подготвителна група и комуникативната 

компетентност на учениците, с които работи? 



Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) комуникативната компетентност на учителя е 

определяща за успешната работа по развитие на 

комуникативната компетентност на учениците 

брой 12 22 7 41 

процент 63,16 42,31 50,00 48,24 

Б) комуникативната компетентост на учителя не е от 

значение за развитие на комуникативната компетентност на 

учениците 

брой 1 0 0 1 

процент 5,26 0 0 1,18 

В) комуникативната компетентност на учителя е 

относително важна, основно е методическото му умение да 

предлага работа с текстове и комуникативни ситуации с цел 

усъвършенстване на комуникативните компетентности на 

учениците 

брой 6 26 5 37 

процент 31,58 50,00 35,71 43,53 

Г) и учител с ниска степен на комуникативна 

компетентност, при добра методическа и педагогическа 

подготовка, може да работи за развитие на комуникативната 

компетентност на учениците 

брой 0 4 2 6 

процент 0 7,69 14,29 7,06 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 



 

11. Кой е основният източник за развитие на 

комуникативната Ви компетенност като студент? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) учебниците, учебните помагала 

брой 4 10 3 17 

процент 21,05 19,23 21,43 20,00 

Б) преподавателите и комуникативната им дейност в 

часовете 

брой 14 32 9 55 

процент 73,68 61,54 64,29 64,71 

В) печатните и електронните медии 

брой 0 2 0 2 

процент 0 3,85 0 2,35 

Г) социалната среда 

брой 0 6 1 7 

процент 0 11,53 7,14 8,23 

Д) сайтовете в интернет; чатовете, в които говорите/пишете 

брой 1 2 1 4 

процент 5,26 3,85 7,14 4,70 

Е) други източници 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 



12. Смятате ли, че комуникативната 

компетенция/комуникативната култура на университетския 

преподавател по Съвременен български език може да бъде 

катализатор за по-висока комуникативна компетентност на 

студентите? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) да 

брой 15 36 11 62 

процент 78,95 69,23 78,57 72,94 

Б) не 

брой 1 1 1 3 

процент 5,26 1,92 7,14 3,53 

В) отчасти 

брой 1 6 1 8 

процент 5,26 11,54 7,14 9,41 

Г) комуникативната компетeнтност на преподавателя дава 

резултат при добра мотивираност на студентите за участие 

в педагогическия дискурс 

брой 2 9 1 12 

процент 10,53 17,31 7,14 14,12 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 

13. Кой модел на педагогическо общуване между 

преподавател и студенти определяте като най-продуктивен 

и резултатен по посока на повишаване на равнището Ви на 



комуникативна компетеност като бъдещи педагози, които 

ще преподават български език в началното 

училище/подготвителна група? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) стереотипизирано, йерархизирано (с оглед на социалните 

роли), регламентирано педагогическо общуване, 

целенасочено предимствено към усвояване на предвиденото 

по учебни  програми учебно съдържание 

брой 2 2 1 5 

процент 10,53 3,85 7,14 5,88 

Б) целенасочено педагогическо общуване, което изпълнява 

своите моделиращи, регулиращи и санкциониращи функции 

в интерактивен педагогически дискурс 

брой 2 8 2 12 

процент 10,53 15,38 14,29 14,12 

В) педагогическо общуване, което изпълнява специфични 

дидактико-възпитателни функции и притежава основните 

характеристики на общуването изобщо (комуникативност, 

информативност, креативност, когнитивност, емотивност и 

др.) 

брой 10 23 7 40 

процент 52,63 44,23 50,00 47,05 

Г) общуване между преподавател и студенти, което може да 

бъде с различна степен на освободеност и ограниченост 

според условията на учебната комуникативна ситуация 

брой 5 19 4 28 

процент 26,32 36,54 28,57 32,94 

Г) друго 



брой 0 2 1 3 

процент 0 3,85 7,14 3,53 

 

 Доброто равнище на комуникативна 

компетентост/култура на един начален учител/учител в 

подготвителна група (въпрос 9) анкетираните свързват 

предимствено с учител, добронамерено общуващ с 

учениците с различни възможности (82,35 %); естествено 

общуващ и предразполагащ към диалог (40,00 %); умеещ 

адекватно да реагира на динамичните ситуации в час 

(36,47 %); активно движещ се сред учениците по време на 

обучителния процес (25,88 %); невисокомерен и 

непарадиращ със знанията и уменията си (15,29 %).  

Мнението на анкетираните относно връзката между 

комуникативната компетентност на учителя и 

комуникативната компетентност на учениците, с които 

работи, представя въпрос 10. 48,24 % от студентите смятат, 

че комуникативната компетентност на учителя е 

определяща за успешната му работа по развитие на 

комуникативната компетентост на учениците, а 43,53 % 

считат, че комуникативната компетентост на учителя е 

относително важна, основно е методическото му умение да 

предлага работа с текстове и комуникативни ситуации с цел 

усъвършенстване на комуникативната компетентост на 

учениците. 

 Като основен източник за развитие на собствената си 

комуникативна компетентост (въпрос 11) 64,71 % от 

студентите посочват преподавателите и комуникативната 

им дейност в часовете; 20,00 % – учебниците и учебните 

помагала. Само 8,23 % извеждат като такъв фактор 



социалната среда, а 4,70 % добавят като фактор сайтовете в 

Интернет; чатовете, в които кореспондират. 72,94 % смятат, 

че комуникативната компетенция/комуникативната култура 

на университетския преподавател по съвременен български 

език (въпрос 12) може да бъде катализатор за по-висока 

комуникативна компетентост на студентите; 9,41 % 

определят тази зависимост като частична. 14,12 % посочват, 

че комуникативната компетентост на преподавателя дава 

резултат при добра мотивираност на студентите за участие 

в педагогическия дискурс, т.е. имплицитно извеждат ролята 

и на мотивацията на обучаваните за успешна комуникация и 

взаимодействие в педагогическия дискурс. Може да се 

направи изводът, че категорично студентите извеждат 

комуникативната компетентност и култура на 

преподавателя по съвременен български език като 

мотивационен фактор за работа и резултатност в 

обучителния модул. 

 Във въпрос 13 са предложени четири модела на 

педагогическо общуване между преподавател и студент. 

Като продуктивен и резултатен по посока повишаване на 

равнището на собствената си комуникативна компетентост 

47,05 % от студентите (бъдещи педагози) определят 

педагогическо общуване, изпълняващо специфични 

дидактико-възпитателни функции и притежаващо 

основните характеристики на общуването изобщо 

(комуникативност, информативност, креативност, 

когнитивност, емотивност). 32,94 % са за модела – 

общуване между преподавател и студенти, което може да 

бъде с различна степен на освободеност и ограниченост 

според условията на учебната комуникативна ситуация. 



14,12 % са за модела целенасочено педагогическо общуване, 

което изпълнява своите моделиращи, регулиращи и 

санкциониращи функции в интерактивен педагогически 

дискурс; 5,88 % толерират стереотипизирано, 

йерархизирано (с оглед на социалните роли), 

регламентирано педагогическо общуване, целенасочено 

предимствено към усвояване на предвиденото по учебни  

програми учебно съдържание. 3,53 % анкетирани посочват 

като дескриптор друг тип педагогическо общуване, но не 

ескплицират модел при възможността за свободно 

изразяване на позиция (и възможност за представяне на 

съответен, предпочитан от тях, модел).  

Една група въпроси в анкетата се отнасят до 

факторите, които са или могат да мотивират студентите и за 

уместна комуникация изобщо, и за резултатна работа 

конкретно по учебната дисциплина съвременен български 

език. Въпросите от тази проблематика предполагат 

осмисляне на факторите, влияещи върху качеството на 

педагогическия дискурс; предполагат откровеност относно 

няколко групи дейности и характеристики, които могат да 

послужат като интензификатор и ефективизатор на 

обучителния процес – модел на преподаване/общуване; 

личностни характеристики на преподавателя, влияещи 

върху отношението на студентите към обучителния процес 

по конкретната дисциплина. Обективните фактори са 

съотнесени с организацията на провежданите занятия, 

използването на интерактивни методи, предпочитани 

методи и форми на преподаване (въпроси 14, 15, 23, 24). 

Като субективни фактори са изведени различни 

характеристики на преподавателя и умението му да 



поддържа определен тип атмосфера по време на 

обучителния процес в лекционно-семинарния курс. 

Субективните фактори, свързани с преподавателя, се 

отнасят до неговите професионални и комуникативни 

компетентности като стил на общуване и стил на 

преподаване (въпроси 16, 17, 21, 22). Анкетираните 

изразяват становище и относно личностните си качества, 

влизащи в ролята на мотиватори на самите студенти 

(въроси 18, 19, 20).  

 Анкетираните студенти извеждат два основни 

мотива за усвояване на учебния материал по съвременен 

български език, съответно: успешна реализация като 

учители и повишаване на равнището на комуникативната си 

компетентост: 

 

20. Кой е основният ви мотив за усвояване на материала по 

учебната дисциплина Съвременен български език? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) успешна реализация като бъдещ учител 

брой 9 24 8 41 

процент 43,37 46,15 57,14 48,23 

Б) добра социализация 

брой 0 0 2 2 

процент 0 0 14,29 2,35 

В) повишаване на комуникативната компетност с всичките 

ù аспекти 

брой 10 27 4 41 

процент 52,63 51,92 28,57 48,23 



Г) друго 

брой 0 1 0 1 

процент 0 1,92 0 1,18 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 Като фактори, оказващи влияние върху мотивацията 

за учене и резултатност, студентите масово посочват 

учебното съдържание и ролята му за бъдещата им 

професионална реализация (98,82 %). Като допълнителни 

фактори извеждат: атмосферата в учебната група (38,82 %); 

социалната среда на студентите, личностните им качества и 

уменията им да си поставят и реализират цели (30,59 %); 

личността на преподавателя (27,06 %). Следващата в 

изложението таблица посочва и конкретните резултати: 

 

19. Посочете два фактора, оказващи влияние върху 

мотивацията на студента за учене и резултатност по 

Съвременен български език. 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) личността на преподавателя 

брой 1 19 3 23 

процент 5,26 36,54 21,43 27,06 

Б) атмосферата в учебната група/учебния курс 

брой 7 20 6 33 

процент 36,84 38,46 42,86 38,82 

В) учебното съдържание и ролята му за бъдещата Ви 



професионална реализация 

брой 18 52 14 84 

процент 94,74 100 100 98,82 

Г) социалната среда на студентите, личностните им 

качества и умението им да си поставят и реализират цели 

брой 11 11 4 26 

процент 57,89 21,15 28,57 30,59 

Г) друго 

брой 1 2 1 4 

процент 5,26 3,85 7,14 4,71 

 

 Съпоставката на резултатите от 20 въпрос 

(мотивация за учене по съвременен български език) и 

въпрос 1 (основни мотиви за избор на конкретна 

педагогическа специалност) позволяват изводи за 

аналогични мотивационни експликатори, които могат да 

бъдат разчетени в контекста на аксеологични 

комуникативни умения – например като умения за 

ефективно общуване в различна среда; за бъдещо успешно 

обучаване на хора, с които предстои комуникация в 

предстоящата реална педагогическа практика.  

Анкетираните студенти изразяват становище, че 

може да ги мотивира и активизира за дейност и обучителна 

среда с подчертана диалогичност (61,18 %); с повишена 

интерактивност (48,24 %); с човешка, спокойна атмосфера 

(30,59 %); със засилена прагматичност (27,06 %). Ето и 

конкретните отговори на студентите от различните 

специалности по въпроса: 

 



23. Каква организация на провеждане на обучителния 

процес в университета по Съвременен български език би Ви 

мотивирала за повече активност при усвояването на 

предвидените за дисциплината компетентности? (Посочете 

два отговора) 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) с повишена интерактивност 

брой 9 28 4 41 

процент 47,37 53,85 28,58 48,24 

Б) с подчертана диалогичност 

брой 10 36 6 52 

процент 52,63 69,23 42,86 61,18 

В) с преимуществено използване на информационно-

комуникационна техника 

брой 3 13 4 20 

процент 15,79 25,00 28,58 23,53 

Г) със засилена прагматичност 

брой 6 13 4 23 

процент 31,58 25,00 28,58 27,06 

Д) с човешка, спокойна атмосфера 

брой 7 11 8 26 

процент 36,84 21,15 57,14 30,59 

Д) друго 

брой 3 3 2 8 

процент 15,79 5,77 14,28 9,41 

 

 Факт е желанието на студентите да бъдат обучавани 

в среда с повишена диалогичност, с човешка атмосфера,  с 



толерантно отношение на преподавателя към тях и тяхното 

равнище на знание/незнание. Част от въпросите в анкетата 

могат да се осмислят като търсене на пътища за израждане 

на ефективни образователни стратегии (въпроси 14, 15, 17, 

21, 22, 24, 25, 29, 30). Тези въпроси търсят пътища за 

изграждане на стратегии за мотивиране на обучаваните в 

няколко основни направления: личностни и професионални 

качества на преподавателя по български език (равнище на 

комуникативна компетентност/култура, стил на 

общуване/преподаване, други качества); организация на 

образователния процес върху основата на 

интерактивността; роля на самостоятелната работа; 

адекватност на формите на обратна връзка. В контекста на 

общоизвестната постановка, че мотивацията е вътрешен 

процес, който ръководи и култивира поведението, по-горе 

изброените въпроси имплицитно насочват към основно 

питане – може ли (според виждането на студентите) външен 

фактор да мотивира и с какви образователни 

практики/технологични модели може да става това.  

Доста различни са мненията на анкетираните 

студенти относно желанието им преподавателят по 

съвременен български език да използва интерактивни 

методи на преподаване (въпрос 14):  

 

14. Бихте ли искали преподавателят Ви по Съвременен 

български език да използва интерактивни методи на 

преподаване? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 



А) да, постоянно 

брой 2 13 2 17 

процент 10,53 25,00 14,29 20,00 

Б) да, сравнително често 

брой 13 29 9 51 

процент 68,42 55,77 64,29 60,00 

В) не, никога 

брой 1 0 1 2 

процент 5,26 0 7,14 2,35 

Г) не много често 

брой 3 10 2 15 

процент 15,79 19,23 14,29 17,65 

Без отговор 

брой 2 0 0 2 

процент 10,53 0 0 2,35 

 

 60 % от студентите очакват преподавателят по 

съвременен български език сравнително често да използва 

интерактивни методи; 20 % свързват това очакване с 

постоянство, а 17, 65 % очакват това да не е много често. 

 Въпрос 15 от анкетата предполага изразяване на 

становище относно влиянието на интерактивния 

образователен модел върху активността и резултатността на 

студентите:  

 

15. Как би повлиял интерактивен образователен модел в 

обучението по Съвременен български език върху 

активността и резултатността на студентите? (Посочете два 

отговора) 



Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) ще стимулира активността на обучаваните 

брой 8 27 12 57 

процент 42,10 51,92 85,71 67,06 

Б) ще направлява учащите към самостоятелно търсене на 

информация/достигане до отговори 

брой 0 11 5 16 

процент 0 21,15 35,71 18,82 

В) ще активизира индивидуалния принос при обмяната на 

знания 

брой 5 26 2 33 

процент 26,32 50,00 14,29 38,82 

Г) ще създава атмосфера на доброжелателност и взаимна 

подкрепа 

брой 2 12 2 16 

процент 10,52 23,08 14,29 18,82 

Д) ще създава  условия за диалогово общуване, водещо до 

взаимодействие и взаимно разбиране 

брой 6 14 4 24 

процент 31,58 26,92 28,57 28,24 

Е) ще приучава към критическо мислене и колективно 

решаване на сложни проблеми 

брой 3 3 1 7 

процент 15,79 5,77 7,14 8,23 

Ж) ще стимулира към креативност и развиване на 

творчески заложби 

брой 4 11 2 17 

процент 21,06 21,15 14,29 20,00 



З) други предимства 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

Без отговор 

брой 0 1 1 2 

процент 0 1,92 7,14 2,35 

 

 Анкетираните изразяват становище, че 

интерактивният образователен модел в обучението по 

съвременен български език може да стимулира активността 

на обучаваните (67,06 %); да активизира индивидуалния 

принос на обучаваните при обмяната на знания (38, 82 %); 

да създава условия за диалогово общуване, водещо до 

взаимодействие и взаимно разбиране (28,24 %). Макар и с 

по-ниски проценти са изказани становища относно друга 

очаквана резултатност от интерактивния образователен 

модел, съответно: стимулиране към креативност и развитие 

на творчески заложби (20,00 %); насочване към 

самостоятелно търсене на информация/достигане до 

отговори (18,82 %); създаване на атмосфера на 

доброжелателност и взаимна подкрепа (18,82 %). 

Студентите не са много активни при възможността (чрез 

свободен отговор) за свободно изразяване на становище. 

Нито един студент не се е опитал да формулира по друг 

начин изказаните предимства или да формулира други 

типове предимства на интерактивното педагогическо 

взаимодействие в университетска обучителна среда. 

 Въпрос 24 от анкетата предполага извеждане на три 

метода/форми на преподаване, които биха стимулирали 



студентите към активност и резултатност при изучаването 

на учебната дисциплина съвременен български език: 

 

24. Подчертайте три метода/форми на преподаване, които 

биха Ви стимулирали към активност и резултатност при 

изучаването на учебната дисциплина Съвременен български 

език. 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

 беседа 

брой 5 24 4 33 

процент 26,32 46,15 28,57 38,82 

 дискусия 

брой 8 18 7 33 

процент 42,11 34,62 50,00 38,82 

 събеседване 

брой 4 12 3 19 

процент 21,05 23,08 21,43 22,35 

мултимедийна презентация 

брой 2 13 2 17 

процент 10,53 25,00 14,29 20,00 

упражнение 

брой 14 37 11 62 

процент 73,68 71,15 78,57 72,94 

 тренинг 

брой 2 8 3 13 

процент 10,53 15,38 21,43 15,29 

 работа в екип 

брой 12 28 6 46 



процент 63,15 53,85 42,86 54,12 

комуникативна задача 

брой 8 14 5 27 

процент 42,11 26,92 35,71 31,76 

Без отговор 

брой 2 2 1 5 

процент 10,53 3,85 7,14 5,88 

  

Като предпочитани методи анкетираните извеждат: 

упражнението (72,94 %); работата в екип (54,12 %); 

беседата (38,82 %); дискусията (38,82 %). Студентите 

имплицитно извеждат като мотивиращи ги за активност и 

резултатност иновационни методи и форми на организация 

на обучението. Получените резултати по този въпрос 

кореспондират с резултатността от анкетни проучвания, 

проведени със студенти от специалността „Туризъм“ в 

Шуменския университет и украински студенти от 

Националния медицински университет в Киев, Украйна [8]. 

Като личностно качество, което може да 

самомотивира за успех, анкетираните извеждат предимно 

целенасочеността (68,24 %) и в известна степен – 

настойчивостта (16,47 %): 

 

18. Кое личностно качество, притежавано от студента, може 

да го мотивира за успех? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) прилежност  

брой 3 3 1 7 



процент 15,79 6,77 7,14 8,23 

Б) целенасоченост 

брой 12 36 10 58 

процент 63,16 69,23 71,43 68,24 

В) настойчивост 

брой 3 10 1 14 

процент 15,79 19,23 7,14 16,47 

Г) друго 

брой 1 3 2 6 

процент 5,26 6,77 14,29 7,06 

Без отговор 

брой 0 3 0 0 

процент 0 6,77 0 0 

 

8,23 % от анкетираните извеждат прилежността; 

7,06 % посочват друго качество, като добавят: 

любознателност, осъзната отговорност, мотивация, 

жажда за знания. 

Немалко са очакванията на студентите от 

преподавателя по съвременен български език (въпрос 21): 

 

21. Какви са очакванията Ви от преподавателя по 

Съвременен български език? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) да даде отговор на всички езикови въпроси, които Ви 

интересуват 

брой 4 7 2 13 

процент 21,05 13,46 14,28 15,29 



Б) да даде отговор на основни езикови въпроси, които ще 

Ви трябват в бъдещата педагогическа практика 

брой 9 19 5 33 

процент 47,37 36,54 35,72 38,82 

В) да Ви научи на стратегии за учене и да развие умения за 

намиране на източници, съдържащи отговорите на 

интересуващите Ви езикови въпроси 

брой 6 26 6 38 

процент 31,58 50,00 42,86 44,71 

Без отговор 

брой 0 0 1 1 

процент 0 0 7,14 1,18 

 

44,71 % очакват от преподавателя да ги научи на 

стратегии за учене и да развие умения за намиране на 

източници, съдържащи отговорите на интересуващите ги 

езикови въпроси; 38,82 % очакват преподавателят да даде 

отговор на основни езикови въпроси, които ще им трябват 

в бъдещата педагогическа практика; 15, 29 % очакват 

преподавателят да даде отговор на всички езикови въпроси, 

които ги интересуват. 

Високи са претенциите на студентите към този 

преподавател. Мнението на студентите относно критериите, 

определящи един преподавател по български език като 

добър, представя следната таблица, актуализираща 

резултатността по въпрос 16:  

 

16. Посочете Вашите критерии, за да квалифицирате един 

университески преподавател по Съвременен български език  



като добър. (Посочете два отговора) 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) който много добре владее преподаваната от него 

дисциплина и успешно предава необходимите знания и на  

студентите 

брой 6 13 8 27 

процент 31,58 25,00 57,14 31,76 

Б) който успее да мотивира студентите за активно 

включване в процеса на усвояване на знания и умения, да 

стимулира към свобода на изказвания студентите 

брой 11 36 14 61 

процент 57,89 69,23 100 71,76 

В) който използва съвременни форми за оценяване на 

студентите; използва ефективно формите на обратна връзка 

с обучаваните 

брой 3 14 2 19 

процент 15,79 26,92 14,28 22,36 

Г) който владее аудиторията и умее отлично да комуникира 

със студентите 

брой 9 20 5 34 

процент 47,37 38,46 35,71 40,00 

Д) който знае какво ще е необходимо на  студентите – 

бъдещи педагози – и използва разнообразни средства, 

подпомагащи разбирането на материала  

брой 9 21 6 36 

процент 47,37 40,38 42,86 42,35 

Е) друго 

брой 0 0 0 0 



процент 0 0 0 0 

 

 71,76 % квалифицират като добър преподавател този, 

който успее да мотивира студентите за активно 

включване в процеса на усвояване на знания и умения, да 

стимулира към свобода на изказвания студентите; 42,35 %  

– който знае какво ще е необходимо на  студентите – 

бъдещи педагози – и използва разнообразни средства, 

подпомагащи разбирането на материала; 40,00 % – който 

владее аудиторията и умее отлично да комуникира със 

студентите. Една четвърт от анкетираните причисляват 

към категорията на добрите преподаватели този, който 

много добре владее преподаваната от него дисциплина и 

успешно предава необходимите знания на студентите и 

който използва съвременни форми за оценяване на 

студентите; използва ефективно формите на обратна 

връзка с обучаваните. 

 Посочването на две основни личностни качества, 

които могат да мотивират за активност и стремеж към 

резултатност, изисква въпрос 22, чиято резултатност е 

представена в следващата в изложението таблица:   

 

22. Преподавател с какви личностни качества би Ви 

мотивирал за активност и стрежеж към резултатност в 

обучението по Съвременен български език? (Изберете два 

отговора) 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) справедлив, обективен, коректен 



брой 7 18 6 31 

процент 36,84 34,62 42,86 36,47 

Б) толерантен и отзивчив 

брой 1 12 0 13 

процент 5,26 23,08 0 15,29 

В) отговорен, стриктен, точен 

брой 3 8 4 15 

процент 15,79 15,38 28,57 17,65 

Г) търпелив към студентско незнание или неизпълнение на 

задължения 

брой 7 14 3 24 

процент 36,84 26,92 21,43 28,23 

Д) добронамерен и създаващ отлична атмосфера за работа  

брой 11 18 8 37 

процент 57,89 34,62 57,14 43,53 

Е) комуникативен, предразполагащ към диалог и приемащ 

мнение, различно от своето 

брой 7 20 5 32 

процент 36,84 38,46 35,71 37,65 

Ж) езиково грамотен и с богата обща култура 

брой 2 12 1 15 

процент 10,52 23,08 7,14 17,65 

З) ерудиран, с авторитет в университета 

брой 0 2 1 3 

процент 0 3,85 7,14 3,53 

И) друго/други качество/качества 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 



 За анкетираните преподавателят може да мотивира, 

ако е: добронамерен и създаващ отлична атмосфера за 

работа (43,53 %); комуникативен, предразполагащ към 

диалог и приемащ мнение, различно от своето (37, 65 %); 

справедлив, обективен, коректен (36,47 %). Като важни, но 

с по-малко проценти са посочени качествата: търпелив към 

студентско незнание или неизпълнение на задължения 

(28,23 %); отговорен, стриктен, точен (17,65 %); езиково 

грамотен и с богата обща култура (17,65 %);  толерантен 

и отзивчив (15,29 %); ерудиран, с авторитет в 

университета (3,53 %). 

 Следващата таблица представя резултатите по 

въпроса, изискващ мнение относно значимостта на връзката 

между стила на общуване и стила на преподаване на 

университетския преподавател по съвременен български 

език (въпрос 17):  

 

17. Споделете становището си относно връзката между 

стила на общуване и стила на преподаване на един 

университетски преподавател, ангажиран да преподава 

Съвременен български език. 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) стилът на общуване и стилът на преподаване са взаимно 

свързани и определящи се  

брой 13 30 12 55 

процент 68,42 57,62 85,71 64,71 

Б) по-важен е стилът на общуване във всяка учебна 

ситуация 



брой 2 7 2 11 

процент 10,53 13,46 14,29 12,94 

В) за лекциите и семинарите по-важен е стилът на 

преподаване 

брой 2 13 0 15 

процент 10,53 25,00 0 17,65 

Г) не мога да преценя 

брой 2 2 0 4 

процент 10,53 3,85 0 4,71 

Без отговор 

брой 0 1 0 1 

процент 0 1,92 0 1,18 

 

 Във виждането на анкетираните стил на общуване и 

стил на преподаване са взаимно свързани и определящи се 

(64,71 %). Малка част от студентите извеждат предимството 

на единия или другия стил (отговори на дескрипторите б и в 

в горепредложената таблица). 

Последната група въпроси (от 25. до 32.) е свързана с 

проблемите на самостоятелната работа, формите на обратна 

връзка и ролята им на мотиватор за активност, креативност, 

комуникативност, резултатност в обучителния процес по 

съвременен български език. Посочването на формите на 

текущ контрол, които мотивират студентите, предполага 

въпрос 30, чиято резултатност е следната: 

 

30. Посочете три форми на текущ контрол, които биха Ви 

мотивирали за комуникативност в обучителния процес и за 

резултатна работа. Номерирайте с цифра по реда на 



важност, като най-приоритетната за Вас форма отбележете с 

1. 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

 дискусии 

брой 7 24 7 38 

процент 36,84 46,15 50,00 44,71 

 тестове 

брой 13 24 5 42 

процент 68,42 46,15 35,71 49,41 

 упражнения 

брой 10 35 7 52 

процент 52,63 67,31 50,00 61,18 

решаване на казуси по учебното съдържание 

брой 8 20 4 32 

процент 42,11 38,46 28,57 37,65 

разработка на реферати/ доклади 

брой 10 17 7 34 

процент 52,63 32,69 50,00 40,00 

  курсова работа с теоретична и практическа част 

брой 4 22 6 32 

процент 21,05 42,30 42,86 37,65 

  работа по проект 

брой 5 14 6 25 

процент 26,31 26,92 42,86 29,41 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 



На първо място като такава, активизираща ги форма, 

студентите посочват упражнението (61,18 %). С 

приблизително еднакви резултати на второ място се 

нареждат тестовете (49,41 %) и дискусиите (44,71 %). Трето 

място си делят, разработката на реферати/доклади (40,00 

%), решаването на казуси по учебното съдържание (37,65 

%) и курсовата работа с теоретична и практическа част 

(37,65 %). На последно място е изведена от анкетираните 

работата по проект (29,41 %). Доста различни са мненията 

по този въпрос на студентите от различните специалности. 

Студентите от ПУП предпочитат тестове, упражнения, 

разработка на реферати/доклади, решаване на казуси по 

учебното съдържание; по-малко ги мотивират дискусиите, 

работата по проект и курсовата работа. Студентите от 

ПУНУП се мотивират от упражненията, дискусиите, 

тестовете, курсовата работа; по-малко предпочитат 

решаването на казуси, разработването на реферати/доклади, 

работата по проект. Студентите от НУПЧЕ равнопоставят 

като мотиватори дискусиите, упражненията, разработката 

на реферати/доклади; с аналогични резултати на второ 

място извеждат курсовата работа и работата по проект; като 

най-слаби мотиватори посочват решаването на казуси по 

учебното съдържание и тестовете. Изведените резултати 

предполагат известна диференцираност от страна на 

преподавателя при реализирането на семинарни 

упражнения със съответните студенти в контекста, от една 

страна, с потребностите на съоветните студенти, от друга 

страна – с техните предпочитания.  

Два въпроса от анкетата изискват становище относно 

полезността на типа поставяна от преподавателя към 



студента самостоятелна работа (въпрос 25) и ефективността 

на предпочетената обратна връзка (въпрос 29). 

Резултатността по тези въпроси е следната:  

 

25. Каква форма на самостоятелна работа по дисциплината 

Съвременен български език  предпочитате и смятате за най-

резултатна? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) писмено изпълнение на задача, представяне на 

съответната персонална разработка на хартиен носител, 

рецензиране на всички работи, последващо колективно 

обсъждане на позитиви и дефицити 

брой 12 21 4 37 

процент 63,16 40,38 28,57 43,53 

Б) писмено изпълнение на задачата и устно представяне 

пред колегите в аудиторията за обсъждане 

брой 0 8 2 10 

процент 0 15,38 14,29 11,76 

В) проучвателска дейност извън занятията и предоставяне 

на индивидуалната писмена разработка за проверка от 

преподавателя 

брой 6 9 2 17 

процент 31,58 17,31 14,29 20,00 

Г) изготвяне на съвместен проект с други колеги и 

презентирането му от един от участниците в екипа с цел 

обсъждане от останалите студенти и устно оценяване от 

преподавателя 

брой 1 14 6 21 



процент 5,26 26,92 42,86 24,71 

Д) друго 

брой 0 0 0 0 

процент 0  0  0  0 

Без отговор 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 Като цяло анкетираните предпочитат писмено 

изпълнение на задача, представяне на съответната 

персонална разработка на хартиен носител, рецензиране на 

всички работи, последващо колективно обсъждане на 

позитиви и дефицити (43, 53 %), но между студентите от 

различните специалности не се наблюдава единомислие. 

Най-предпочитан е този модел от студентите от 

специалност ПУП, след това от ПУНУП и най-малко 

предпочитан е моделът от студентите от специалност 

НУПЧЕ. Студентите от пециалността НУПЧЕ изразяват 

предпочитание към форма на самостоятелна работа, 

свързана с изготвянето  на съвместен проект с други колеги 

и презентирането му от един от участниците в екипа с цел 

обсъждане от останалите студенти и устно оценяване от 

преподавателя (42,86 %). По отношение на оценяването на 

ефективността на обратната връзка категорично първенство 

е отредено на писмената рецензия (47,06 %). След това по 

предпочитание е индивидуалната консултация (37,65 %) – 

факт, който леко озадачава, като се има предвид неголямата 

честотност на посещения на студентите в определените 

часове за консултация.  



 Два въпроса в анкетата са свързани с проучване на 

източниците за подготовка на студентите за конкретно 

семинарно упражнение и начините, по които обучаваните 

използват допълнителни материали – открити от тях, 

предоставени/препоръчани от преподавателя. Резултатите 

от анкетните отговори по тези въпроси са следните: 

 

26. Какви помощни средства използвате предимно при 

подготовката си за семинарните занятия по Съвременен 

български език? (Посочете два отговора) 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) учебни помагала 

брой 16 29 9 54 

процент 84,21 55,77 64,29 63,53 

Б) материали от интернет 

брой 4 36 3 43 

процент 21,05 69,23 21,43 50,59 

В) не използвам 

брой 1 6 1 8 

процент 5,26 11,54 7,14 9,41 

Г) помощни материали, предоставени от преподавателя 

брой 17 31 14 62 

процент 89,47 59,62 100 72,94 

Д) друго 

брой 0 2 1 3 

процент 0 3,85 7,14 3,53 

 

27. Как най-често използвате допълнителни материали при 



изпълнение на поставени Ви от университетски 

преподавател задачи  по Съвременен български език? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) копирам цял материал от интернет/преписвам чужд текст 

по темата 

брой 0 5 0 5 

процент 0 9,61 0 5,88 

Б) комбинирам няколко чужди източника, за да изпълня 

задачата 

брой 5 26 0 31 

процент 26,32 50,00 0 36,47 

В) използвам умерено чуждите източници, винаги ги 

преобразувам през персоналната си  гледна точка, добавям 

собствени разсъждения 

брой 7 4 6 17 

процент 36,84 7,69 42,86 20,00 

Г) съставям си план съобразно поставената задача и само в 

определени аспекти обогатявам собственото си изложение с 

помощни материали от различни източници 

брой 5 16 6 27 

процент 26,32 30,77 42,86 31,76 

Д) друг модел 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

Б Без отговор 

брой 2 1 2 5 

процент 10,53 1,92 14,29 5,88 

 



 Най-масово студентите използват учебни помагала, 

препоръчани от преподавателя (63,53 %), или помощни 

материали, предоставени от преподавателя (72,94 %). Около 

50 % от студентите посочват, че се доверяват на материали 

от интернет.  

 В разглеждания контекст е потърсено становището на 

студентите относно виждането им за едно добро помагало, 

което да подпомогне подготовката им по съвременен 

български език (въпрос 32): 

 

32. Споделете Вашето виждане за едно добро помагало по 

Съвременен български език, за да бъде ефективно. 

(Посочете два отговора) 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) което съдържа откъси от уроци по основни теми от 

учебното съдържание по български език и въпроси за 

анализ на съответните уроци 

брой 4 16 4 24 

процент 21,05 30,77 28,57 28,23 

Б) което съчетава и задачи за самостоятелна работа, и 

примерни изпитни тестове 

брой 7 31 5 43 

процент 36,84 59,62 35,71 50,59 

В) което включва добро съотношение между основни 

теоретични постановки и конкретни примери 

брой 10 30 8 48 

процент 52,63 57,69 57,14 56,47 

Г) което да е практически полезно и да съдържа много 



нагледни средства: схеми, модели на анализи, алгоритми, 

таблици и др. по учебното съдържание 

брой 13 20 11 44 

процент 68,42 38,36 78,57 51,76 

Д) друго 

брой 2 5 0 7 

процент 10,53 9,61  0 8,23 

Б Без отговор 

брой 2 2 0 4 

процент 10,53 3,85 0 4,71 

 

 Въпрос 28 от анкетата предполага изразяване на мнение 

от студентите относно предпочитаните от тях текстове за 

отработване на езиковите явления и категории в 

семинарните упражнения по съвременен български език: 

 

28. С кои от посочените групи текстове смятате, че е най-

целесъобразно да се отработва практически материалът по 

Съвременен български език? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 

А) нормативни документи за образованието 

брой 4 5 2 11 

процент 21,05 9,62 14,29 12,94 

Б) откъси от включени в учебниците по литература за 

начален етап художествени текстове 

брой 3 17 2 22 

процент 15,79 32,69 14,29 25,88 

В) откъси от включени в учебниците по български език за 



начален етап текстове 

брой 6 23 5 34 

процент 31,58 44,23 35,71 40,00 

Г) откъси от ученически/студентски текстове 

брой 2 6 2 10 

процент 10,53 11,54 14,29 11,76 

Д) художествени текстове от детска литература 

брой 4 1 3 8 

процент 21,05 1,92 21,43 9,41 

Е) други предпочитани от Вас текстове 

брой 0 0 0 0 

процент 0 0 0 0 

 

 Очевидна е предпочетеността от студентите на откъси 

от текстове, включени в учебниците по български език и 

литература за начален етап.  

 Въпрос 31 от анкетата предполага открито споделяне на 

становище относно ефективността от възможно 

освобождаване от изпит по съвременен български език или 

от една от формите му – устна или писмена: 

 

31. Смятате ли възможността за освобождаване от изпита 

по Съвременен български език (или от една от формите му – 

устна/писмена) чрез изпълнение на самостоятелно 

поставени задачи и успешно решаване на тестове през 

семестъра, за ефективна и мотивираща студентите към 

резултатност? 

Специалност/ 

Отговори 

ПУП ПУНУП НУПЧЕ Общо 



А) да, защото предполага по-всеотдайно и отговорно да се 

работи върху задачите през семестъра 

брой 13 35 6 54 

процент 68,42 67,31 42,86 63,53 

Б) не, защото подобни задачи провокират студентите да 

прибегнат до чужда помощ за изпълнение на задачата 

брой 0 1 1 2 

процент 0 1,92 7,14 2,35 

В) да, при добро съчетаване с подходяща 

защита/презентация на самостоятелно изпълнената задача 

(подобна дейност може да бъде полезна и за останалите 

студенти, присъстващи на представянето) 

брой 4 13 5 22 

процент 21,05 25,00 35,71 25,88 

Г) не, създава напрежение между студентите 

брой 0 2 1 3 

процент 0 3,84 7,14 3,52 

Д) не мога да преценя 

брой 0 1 1 2 

процент  0 1,92 7,14 2,35 

Б Без отговор 

брой 2 0 0 2 

процент 10,53 0 0 2,35 

 

 63,53% от студентите са за предоставяне на 

възможност за освобождаване от изпит; те изказват 

аргумент, че подобна дейност ги мобилизира за по-

всеотдайна и отговорна работа през семестъра. 25,88 % от 

анкетираните смятат, че при добро съчетаване с подходяща 



защита/презентация самостоятелно изпълнената задача 

може да бъде полезна и за студента, който подлежи на 

освобождаване от изпит, и за студентите, които присъстват 

на съответното семинарно занятие. Само 2,35 % са против 

освобождаване от изпит и подкрепят становището, че това 

провокира към търсене на чужда помощ за изпълнение на 

курсови работи, свързани със съответното освобождаване. 

2,35 % от студентите не могат да преценят дали 

освобождаването от изпит е ефективно и мотивиращо. 

 Анкетни проучвания, подобни на реализираното и 

представено в настоящото изследване, могат да бъдат 

полезни за конкретен, реализирал ги 

преподавател/преподавателски състав. Резултатите насочват 

към изводи за формиране на работещи и ефективни 

образователни стратегии при обучението по съвременен 

български език. В своята цялост анкетното проучване дава 

отговор на важни въпроси: мотивация, стил на преподаване, 

личностни качества на субектите в педагогическия дискурс, 

комуникативна култура, обратна връзка.  

 Факт е полимотивационната основа на усвояването 

на знания по съвременен български език от студентите. 

Стратегиите за подобряване на тази мотивационна база за 

активност и резултатност в обучителния модул по 

съвременен български език е целесъобразно да се обвържат, 

от една страна, с позитивни личностни качества на 

преподавателя, с професионалната му ерудираност и 

компетентност, от друга страна – с адекватни на 

съвременната хуманитарна парадигма стил на общуване, 

модел на преподаване, равнище на комуникативна 

компетентност и култура. В конкретната образователна 



практика стратегиите за ефективизиране на обучителния 

модул е целесъобразно да се градят в контекста на 

споделеното от студентите за мотивационната им база. 

Резултатите от анкетата насочват към изводи, че 

запознатостта на преподавателя по съвременен български 

език с мотивацията на студентите за учене и резултатност 

може да бъде използвана в подходящ педагогически 

контекст като интеграция на процесуално и резултативно в 

процеса на обучение. Анкетните резултати позволяват и 

извода, че мотивацията на обучаваните студенти (и в аспект 

стимулиране към резултатност, и в аспект действена 

активност в конкретната учебна дейност) е целесъобразно 

да се свързва с характеристики на педагогическия дискурс 

като комуникативност, прагматичност, интерактивност, 

хуманистично-етична насоченост, личностна 

ориентираност, стимулираност и за най-малко постижение. 

Анализираните студентски мнения показват, че 

демонстрираната комуникативна култура и мотивираност за 

действеност и резултатност от страна на преподавателя 

може да бъде катализатор за стимулиране на мотивация у 

самите студенти с цел осъществяване на не само 

информативно, а и комуникативно пълноценно и 

конструктивно педагогическо взаимодействие при 

обучението по съвременен български език. Анкетните 

резултати позволяват обобщения и относно възможността 

за влияние върху етапите на формиране на мотивация за 

учене по български език в няколко контекста:  

 поддържане и развитие на анализираните чрез 

отговорите на анкетните въпроси мотивационни структури 



на студентите; работа по осъзнаване на тяхната сила, 

подчертаване на положителната им въздейственост; 

 създаване на условия в обучителната среда за поява 

на нови мотивационни структури (нови мотиви/цели) и 

развиване на нови качества на установените или 

новопоявилите се мотиви като целесъобразност, осъзнатост, 

действеност; 

 създаване на нови мотиви (с помощта на 

преподавателя) и довеждане до осъзнатост на новата 

мотивационна структура в контекта на 

комуникативноречева, образователна и социална активност; 

 Запознаването на преподавателя с мотивационните 

модели на студентите (и за записване в специалността, 

която изучават, и за работа в конкретните часове по 

български език) може да му помогне в дейностите по 

търсене и откриване на образователни модели за 

активизиране и ефективизиране на образователния модел 

чрез стимулиране както на познавателните, така и на 

социалните мотиви на студентите. Отговорите на 

студентите могат да подпомогнат преподавателя конкретно 

при избора на дизайн за проверка и оценка на знанията, при 

подготовката на помощни материали, при използването на 

форми на самостоятелна работа и обратна връзка, при 

предпочитане на технологични образователни модели. 

Възможностите в това отношение са многобройни, въпрос 

са на добро познаване на иновативни практики и тенденции, 

от една страна [1, 3, 4]; от друга страна – на умение и 

желание за реализиране на подобни дейности в конкретната 

преподавателска практика. 



 Може да се направи обобщението, че за ефективно 

обучение може да се говори, когато гледните точки на 

участниците в педагогическия дискурс са близки, т.е. 

ефективността е право пропорционална на предпочитаните 

и от двата образователни субекти модели на преподаване, 

на комуникация, на оценяване.  

Метафорично за реална резултатност може да се 

говори при обучителен процес, свързан с постепенно 

изграждащ се образ на студента, който е в състояние да 

сподели мнение, близко до изразеното от героя Брус (в 

писмото му до Силвия) в книгата на Артър Хейли „Опасно 

лекарство“:  

„Мили мамо и татко,  

Колежът е знаменит! Тук много ми харесва. Най-доволен 

съм, че от всеки студент искат да мисли, да мисли, да мисли 

...“. 
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Приложение: 

АНКЕТА 



 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 

Настоящата анкета е анонимна. Поместените по-

долу въпроси са свързани с проучване на Вашето мнение 

относно възможностите за подобряване на обучението Ви 

по Съвременен български език. Надяваме се да споделите 

откровено своето становище по предложените въпроси. 

Курс....................Специалност.................................................... 

Форма на обучение ........................................ 

Учебна година..................................... 

 

1. Кой е основният Ви мотив за записване в специалността, 

която изучавате в университета? 

....................................................................................................... 

2. Опитайте се с две – три изречения да опишете 

представата си за добрия начален учител/учител в 

подготвителна група. 

....................................................................................................... 

 

3. Посочете до пет качества, които задължително трябва да 

притежава съвременният начален учител/учител в 

подготвителна група? Номерирайте по степен на важност, 

като най-значимото за Вас качество отбележите с 1:  

 

обща култура много добра 

научна 

подготовка по 

език 

добронамереност 

обективност много добра 

методическа 

подготовка 

отговорност 

инициативност знания по индивидуален 



педагогика, 

дидактика, 

психология 

подход 

възпитание умения за 

комуникация 

етично отношение 

 

Ако искате, добавете номинирано/и от Вас качество/а, като 

го/ги номерирате със съответстващата му/им цифра за 

важност:.............................................................................. 

4. Как разбирате понятието ключови компетентности? 

....................................................................................................... 

 

5. За коя ключова компетентност, актуализирана с новите 

учебни програми по български език, се чувствате 

недостатъчно квалифициран/подготвен, за да ги развивате у 

учениците в бъдещата си педагогическа практика? 

А) дигитална компетентност 

Б) умение за учене 

В) културна компетентност и умение за изразяване чрез 

творчество 

Г) компетентности в областта на българския език 

 

6. В кой аспект на комуникативната компетентност имате 

най-много дефицити (по Ваша преценка)? 

А) езикова компетентност     

Б) стратегийна  компетентност    

В) дискурсна компетентност 

Г) социокултурна компетентност 

 

7. Върху кой компонент на езиковата си компетентност 

смятате, че трябва да работите най-много? 

А) фонетичен     



Б) лексикален     

В) морфологичен 

Г) синтактичен 

 

8. Смятате ли, че имате необходимите познания за текста, 

който е център (цел и средство) на съвременното 

обучението по български език в училище и който е свързан 

с формирането на ключовата компетентност общуване на 

български език у учениците? 

А) не, нямам необходимите знания    

Б) да, имам познания за текста, достатъчни за ефективна 

съвременна образователна дейност  

В) да, имам общи познания, които определям като 

недостатъчни 

Г) не мога да определя равнището на текстовата си 

компетентност 

Г) друг модел (посочете): ........................................................ 

 

9. Посочете характеристики, които свързвате с образа на 

учител в начален етап/подготвителна група с добро 

равнище на  комуникативна компетентност/комуникативна 

култура? 

А) невисокомерен и непарадиращ със знанията и уменията 

си 

Б) добронамерено общуващ с учениците с различни 

възможности   

В) активно движещ се сред учениците по време на 

обучителния процес 

Г) умеещ адекватно да реагира на динамичните ситуации в 

час 

Д) естествено общуващ и предразполагащ към диалог 

Е) друго качество (посочете): .................................................... 

 



10. Кой ред е най-близо до Вашето становище за връзката 

между комуникативната компетентност на учителя в 

начален етап/подготвителна група и комуникативната 

компетентност на учениците, с които работи? 

А) комуникативната компетентност на учителя е 

определяща за успешната работа по развитие на 

комуникативната компетентност на учениците 

Б) комуникативната компетентост на учителя не е от 

значение за развитие на комуникативната компетентност на 

учениците 

В) комуникативната компетентност на учителя е 

относително важна, основно е методическото му умение да 

предлага работа с текстове и комуникативни ситуации с цел 

усъвършенстване на комуникативнта компетентност на 

учениците 

Г) и учител с ниска степен на комуникативна 

компетентност, при добра методическа и педагогическа 

подготовка, може да работи за развитие на комуникативната 

компетентност на учениците 

 

11. Кой е основният източник за развитие на 

комуникативната Ви компетенност като студент? 

А) учебниците, учебните помагала    

Б) преподавателите и комуникативната им дейност в 

часовете     

В) печатните и електронните медии 

Г) социалната среда 

Д) сайтовете в интернет; чатовете, в които говорите/пишете 

Е) други източници (посочете): ............................................... 

 

12. Смятате ли, че комуникативната 

компетенция/комуникативната култура на университетския 

преподавател по Съвременен български език може да бъде 



катализатор за по-висока комуникативна компетентност на 

студентите? 

А) да     

Б) не     

В) отчасти 

Г) комуникативната компетeнтност на преподавателя дава 

резултат при добра мотивираност на студентите за участие 

в педагогическия дискурс 

 

13. Кой модел на педагогическо общуване между 

преподавател и студенти определяте като най-продуктивен 

и резултатен по посока на повишаване на равнището Ви на 

комуникативна компетеност като бъдещи педагози, които 

ще преподават български език в началното 

училище/подготвителна група? 

А) стереотипизирано, йерархизирано (с оглед на социалните 

роли), регламентирано педагогическо общуване, 

целенасочено предимствено към усвояване на предвиденото 

по учебни  програми учебно съдържание    

Б) целенасочено педагогическо общуване, което изпълнява 

своите моделиращи, регулиращи и санкциониращи функции 

в интерактивен педагогически дискурс  

В) педагогическо общуване, което изпълнява специфични 

дидактико-възпитателни функции и притежава основните 

характеристики на общуването изобщо (комуникативност, 

информативност, креативност, когнитивност, емотивност и 

др.) 

Г) общуване между преподавател и студенти, което може да 

бъде с различна степен на освободеност и ограниченост 

според условията на учебната комуникативна ситуация 

Д) друго 

 



14. Бихте ли искали  преподавателят Ви по Съвременен 

български език да използва интерактивни методи на 

преподаване? 

А) да, постоянно 

Б) да, сравнително често 

В) не, никога  

Г) не много често 

 

15. Как би повлиял интерактивен образователен модел в 

обучението по Съвременен български език върху 

активността и резултатността на студентите? (Посочете два 

отговора) 

А) ще стимулира активността на обучаваните 

Б) ще направлява учащите към самостоятелно търсене на 

информация/достигане до отговори 

В) ще активизира индивидуалния принос при обмяната на 

знания 

Г) ще създава атмосфера на доброжелателност и взаимна 

подкрепа 

Д) ще създава условия за диалогово общуване, водещо до 

взаимодействие и взаимно разбиране 

Е) ще приучава към критическо мислене и колективно 

решаване на сложни проблеми 

Ж) ще стимулира към креативност и развиване на творчески 

заложби 

З) други предимства (посочете): ............................................ 

 

16. Посочете Вашите критерии, за да квалифицирате един 

университески преподавател по Съвременен български език  

като добър. (Посочете два отговора) 

А) който много добре владее преподаваната от него 

дисциплина и успешно предава необходимите знания и на 

студентите   



Б) който успее да мотивира студентите за активно 

включване в процеса на усвояване на знания и умения, да 

стимулира към свобода на изказвания студентите 

  

В) който използва съвременни форми за оценяване на 

студентите; използва ефективно формите на обратна връзка 

с обучаемите 

Г) който владее аудиторията и умее отлично да комуникира 

със студентите 

Д) който знае какво ще е необходимо на  студентите – 

бъдещи педагози – и използва разнообразни средства, 

подпомагащи разбирането на материала 

Е) друго (посочете): ................................................................. 

 

17. Споделете становището си относно връзката между 

стила на общуване и стила на преподаване на един 

университетски преподавател, ангажиран да преподава 

Съвременен български език. 

А) стилът на общуване и стилът на преподаване са взаимно 

свързани и определящи 

Б) по-важен е стилът на общуване във всяка учебна 

ситуация   

В) за лекциите и семинарите по-важен е стилът на 

преподаване 

Г) не мога да преценя 

 

18. Кое личностно качество, притежавано от студента, може 

да го мотивира за успех? 

А) прилежност     

Б) целенасоченост     

В) настойчивост 

Г) друго (посочете): ...................................................................

    



19. Посочете два фактора, оказващи влияние върху 

мотивацията на студента за учене и резултатност по 

Съвременен български език. 

А) личността на преподавателя   

Б) атмосферата в учебната група/учебния курс   

В) учебното съдържание и ролята му за бъдещата Ви 

професионална реализация 

Г) социалната среда на студентите, личностните им 

качества и умението им да си поставят и реализират цели 

Д) други фактори (посочете): .................................................... 

 

20. Кой е основният Ви мотив за усвояване на материала по 

учебната дисциплина Съвременен български език? 

А) успешна реализация като бъдещ учител   

Б) добра социализация    

В) повишаване на комуникативната компетност с всичките 

ù аспекти 

Г) други мотиви (посочете): ...................................................... 

 

21. Какви са очакванията Ви от преподавателя по 

Съвременен български език? 

А) да даде отговор на всички езикови въпроси, които Ви 

интересуват   

Б) да даде отговор на основни езикови въпроси, които ще 

Ви трябват в бъдещата педагогическа практика   

В) да Ви научи на стратегии за учене и да развие умения за 

намиране на източници, съдържащи отговорите на 

интересуващите Ви езикови въпроси 

 

22. Преподавател с какви личностни качества би Ви 

мотивирал за активност и стремеж към резултатност в 

обучението по Съвременен български език? (Изберете два 

отговора) 

А) справедлив, обективен, коректен 



Б) толерантен и отзивчив 

В) отговорен, стриктен, точен 

Г) търпелив към студентско незнание или неизпълнение на 

задължения  

Д) добронамерен и създаващ отлична атмосфера за работа 

Е) комуникативен, предразполагащ към диалог и приемащ 

мнение, различно от своето  

Ж) езиково грамотен и с богата обща култура 

З) ерудиран, с авторитет в университета 

И) ако имате предвид друго качество/качества, посочете 

го/ги:.............................................................................................. 

 

23. Каква организация на провеждане на обучителния 

процес в университета по Съвременен български език би Ви 

мотивирала за повече активност при усвояването на 

предвидените за дисциплината компетентности? (Посочете 

два отговора) 

А) с повишена интерактивност     

Б) с подчертана диалогичност     

В) с преимуществено използване на информационно-

комуникационна техника 

Г) със засилена прагматичност 

Д) с човешка, спокойна атмосфера 

Е) друго (посочете): .................................................................... 

 

24. Подчертайте три метода/форми на преподаване, които 

биха Ви стимулирали към активност и резултатност при 

изучаването на учебната дисциплина Съвременен български 

език: беседа, дискусия, събеседване, мултимедийна 

презентация, упражнение, тренинг, работа в екип, 

комуникативна задача. 

Ако имате предвид други мотивиращи методи/форми, 

запишете ги: ............................................................................... 

 



25. Какви форми на самостоятелна работа по дисциплината 

Съвременен български език  предпочитате и смятате за 

резултатни? 

А) писмено изпълнение на задача, представяне на 

съответната персонална разработка на хартиен носител, 

рецензиране на всички работи, последващо колективно 

обсъждане на позитиви и дефицити 

Б) писмено изпълнение на задачата и устно представяне 

пред колегите в аудиторията за обсъждане   

В) проучвателска дейност извън занятията и предоставяне 

на индивидуалната писмена разработка за проверка от 

преподавателя 

Г) изготвяне на съвместен проект с други колеги и 

презентирането му от един от участниците в екипа с цел 

обсъждане от останалите студенти и устно оценяване от 

преподавателя 

Ако не е посочен предпочитаният от Вас вариант, 

посочете:....................................................................................... 

26. Какви помощни средства използвате предимно при 

подготовката си за семинарните занятия по Съвременен 

български език? (Посочете два отговора) 

А) учебни помагала   

Б) материали от интернет     

В) не използвам 

Г) помощни материали, предоставени от преподавателя  

Д) друго (посочете):.................................................................... 

 

27. Как най-често използвате чужди материали при 

изпълнение на поставени Ви от университетски 

преподавател задачи  по Съвременен български език? 

А) копирам цял материал от интернет/преписвам чужд текст 

по темата   



Б) комбинирам няколко чужди източника, за да изпълня 

задачата 

В) използвам умерено чуждите източници, винаги ги 

преобразувам през персоналната си  гледна точка, добавям 

собствени разсъждения     

Г) съставям си план съобразно поставената задача и само в 

определени аспекти обогатявам собственото си изложение с 

помощни материали от различни източници 

Д) друг модел (посочете):.......................................................... 

 

28. С кои от посочените групи текстове смятате, че е 

целесъобразно да се отработва практически материалът по 

Съвременен български език? 

А) нормативни документи за образованието    

Б) откъси от включени в учебниците по литература за 

начален етап художествени текстове 

В) откъси от включени в учебниците по български език за 

начален етап текстове 

Г) откъси от ученически/студентски текстове 

Д) художествени текстове от детска литература 

Е) други предпочитани от Вас текстове (посочете):................ 

 

29. Коя от изброените форми на обратна връзка от 

преподавателя към студента считате за най-ефективна при 

обучението Ви по Съвременен български език? 

А) писмена рецензия     

Б) устно събеседване пред цялата група    

В) индивидуална консултация  

Г) друго (посочете): ................................................................... 

 

30. Посочете три форми на текущ контрол, които биха Ви 

мотивирали за комуникативност в обучителния процес и за 

резултатна работа. Номерирайте с цифра по реда на 

важност, като най-приоритетната за Вас форма отбележете с 



1.                                                                                         

дискусии, тестове, упражнения, решаване на казуси по 

учебното съдържание, разработка на реферати/доклади, 

курсова работа с теоретична и практическа част, работа 

по проект.  

Други (посочете: )....................................................................... 

 

31. Смятате ли възможността за освобождаване от изпита 

по Съвременен български език (или от една от формите му – 

устна/писмена) чрез изпълнение на самостоятелно 

поставени задачи и успешно решаване на тестове през 

семестъра, за ефективна и мотивираща студентите към 

резултатност? 

А) да, защото предполага по-всеотдайно и отговорно да се 

работи върху задачите през семестъра    

Б) не, защото подобни задачи провокират студентите да 

прибегнат до чужда помощ за изпълнение на задачата  

В) да, при добро съчетаване с подходяща 

защита/презентация на самостоятелно изпълнената задача 

(подобна дейност може да бъде полезна и за останалите 

студенти, присъстващи на представянето) 

Г) не, създава напрежение между студентите 

Д) не мога да преценя 

 

32. Споделете Вашето виждане за едно добро помагало по 

Съвременен български език, за да бъде ефективно. 

(Посочете два отговора) 

А) което съдържа откъси от уроци по основни теми от 

учебното съдържание по български език и въпроси за 

анализ на съответните уроци   

Б) което съчетава и задачи за самостоятелна работа, и 

примерни изпитни тестове 

В) което включва добро съотношение между основни 

теоретични постановки и конкретни примери 



Г) което да е практически полезно и да съдържа много 

нагледни средства: схеми, модели на анализи, алгоритми, 

таблици и др. по учебното съдържание 

Д) друго (посочете): .................................................................... 

 

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА УЧАСТИЕТО В АНКЕТАТА! 

 

 

гл. ас. д-р Снежанка Добрева Георгиева 

s.dobreva@shu.bg 

ШУ „Епископ Константин Преславски“ 
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF 

AGGRESSION AND AGGRESSIVE BEHAVIOR 
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Abstract: The purpose of this publication is to highlight 

and summarize some insights into the essence of aggression and 

the causes of aggressive behavior not only of adults but also of 

children. 
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 Темата за агресията е широко дискутирана и описана 

в различни научни публикации и разработки. В нашето 

съвремие някои автори определят агресията дори като 

„диагноза“. До известна степен това определение се 

обуславя от стремежа за физическо оцеляване на хората, 

които живеят на прага на бедността и е много трудно да 

спазват завещаните от предишни поколения морални 

ценности и норми. Нещо повече – в днешно време 

човечеството като че ли се връща много назад в своята 

ценностна система. Медиите ежедневно представят новини 

за грубо насилие, престъпления и убийства, а през деня 

човек изпитва на гърба си агресията на работното място, в 



обществения транспорт, на обществените прояви, по 

пътищата и дори вкъщи. За голямо съжаление свидетели 

сме на масова агресия сред децата и младежите, която се 

проявява в техните взаимоотношения в детското заведение, 

в училище, на детската площадка или на улицата. 

Наблюдава се тотален регрес по отношение на човешките 

взаимоотношения и в личностен, и в цялостен 

социокултурен план. 

Целта на настоящата публикация е да се осветлят и 

обобщят някои постановки за същността на агресията и 

причините за агресивното поведение не само на 

възрастните, но и на децата. 

 Агресията се поражда още в люлката, развива се в 

семейството, усъвършенства се в училище и на улицата; 

става неизменен спътник за цял живот. 

 Решаваща е ролята на семейството (и възпитанието в 

него), подпомагано от заразителния пример на училището и 

улицата. Агресията и насилието имат разнообразни форми 

на проява в най-различни области на живота. Не е възможно 

да се вникне в нейната същност, без да се разберат 

мотивите, които я предизвикват и факторите, които могат 

да я провокират. Съвременната наука има значителен 

напредък в изясняването на физиологията и психологията 

на агресията, ролята на социалните и икономическите 

фактори, предизвикващи индивидуалната и груповата 

агресия, както и редица механизми, генерализиращи 

насилие в човешкото съзнание.  

 Най-големите трудности при опитите да се ограничи 

агресията идва от факта, че тя се копира и разпросранява 

много бързо, докато всички средства да бъде канализирана 



в приемливи граници, са твърде скъпи, трудно приложими и 

е необходимо много време за благоприятен резултат. 

 По своята същност агресията е сложен 

психоемоционален процес с многостранни изяви, като 

физическите ù форми най-силно впечатляват обществото (З. 

Фройд, К. Лорентц, Р. Барон). Редица нейни други 

измерения остават незабелязани, но всъщност нанасят 

огромни и масови вреди както на отделната личност, така и 

на цялото общество [1]. 

 Всеки човек с лекота открива чуждата агресия и се 

възприема като жертва, но много трудно осъзнава и още по-

трудно признава собствените си агресивни прояви. Не 

трябва да се забравя, че агресията, в определени допустими 

граници, е двигател на прогреса. Дори в най-плахата и 

смирена личност се таят агресивни пориви, които 

стимулират твоческите амбиции на тази личност. За 

съжаление все още няма ясна формулировка на 

приемливата агресия, а неимоверната мащабност на тази, 

която ни заобикаля, има парадоксален ефект, защото, 

вместо да е двигател на прогреса, е причина за морален 

упадък и разруха на обществото. Срещу агресията няма и не 

може да има ефикасна борба, защото борбата по своята 

същност е агресивен метод. Дълбокото проникване на 

насилието и агресията във всички сфери на живота у нас 

създава усешане на безпомощност (поради липса на 

ефикасни и своевременни превантивни мерки). Остава 

единствено надеждата човек да положи максимални усилия 

(още от най-ранна възраст), за да се ограничи агресивният 

модел в една приемлива форма за бъдещите поколения. 



 По своята същност агресията има инстинктивна 

природа. Тя е вродено и неотменно качество на по-висшите 

живи същества, което гарантира борбата за съществуване и 

оцеляване. 

 В минали времена трудните природни условия 

принуждавали първобитния човек да прибягва до агресия, 

за да оцелее. Още тогава той се е възползвал от различни 

оръдия за агресия – камъни, тояги, огън, вода и др. 

Агресивното поведение постепенно се превръща от 

агресивно в грабителско и завоевателско. Оказва се по-

лесно да отнемеш със сила чуждото, вместо да положиш 

труд за ловуване. В контекста на тези примери дефиницията 

на агресията добива нови измерения, които 

противоположно на усъвършенстването на човечеството и 

развитието на хуманизма прогресират, за да достигнат до 

особено жестоки масови прояви в наши дни. Агресията 

добива изключително сложни форми, които нерядко се 

насочват пряко към общественото тяло; заразява цели 

социални прослойки; особено болезнена и пагубна е изявата 

ù в политиката, държавата и междудържавните отношения 

[6]. 

 Друга страна на агресията, е че тя е основно явление 

в живота на всяко живо същество. Свързана е с инстинкта за 

самосъхранение и помага на организма да използва 

заобикалящата среда за задоволяване на жизнените си 

нужди. Агресията и агресивността са от явленията, за които 

се дискутира по различни поводи и в различни смислови 

контексти. Една от причините за неопределените граници 

на явлението е тази, че в неговия житейски смисъл се влагат 

множество значения като – етническа вражда, физическо 



насилие по време на войни, кариеризъм, обиди, подигравки, 

караници и др. 

 Агресията произхожда от латинската дума 

„agressio“, което означава нападам, пристъпвам. Агресията 

е един от механизмите за псохологическа защита на 

индивида. Тя е социално обусловено качество на личността 

и на поведението, което се характеризира с използването на 

сила с цел да се нанасят вреди на хора или повреди на 

предмети. 

 Според Л. Десев думата агресивност означава 

„войнствен характер на човека; в по-широк смисъл – в 

динамизма на човека, който се утвърждава, без да избягва 

трудностите, борбата. Още по-широко разбрана, 

агресивността характеризира основна диспозиция, 

благодарение на която живото същество може да получи 

удовлетворение на своите жизнени потребности, най-вече 

на тези – от храна и възпроизводство. Агресивността е 

социално обусловена и мотивирана, макар понякога 

недостатъчно контролирана“ [2]. 

 Понятието „агресия“ се свързва също с множество 

разнообразни действия, целящи да нарушат физическата 

или психическата цялост на друг човек, които му нанасят 

вреда, противоречат на интересите му или водят до 

унищожението му. Тази антисоциалност на явлението 

позволява да се отнася към него много широк спектър от 

прояви. Агресивното действие не е просто реакция на 

някаква ситуация, а има и конкретен мотивационен аспект, 

който разкрива подбудите за действията и евентуалните 

последствия от тези действия. Всяко агресивно действие 



цели да причини вреда или болка. Тази агресия се 

класифицира като враждебна и инструментална. 

 В зависимост от начина на проявление агресивността 

е социална (с демонстративен изблик на ярост) и мълчалива 

(прокрадваща се тихо към жертвата). 

 Според директността си на извършване агресията се 

дели на пряка и непряка, активна и пасивна; физическа и 

вербална; временна, епизодична, постоянна, 

продължителна. 

 В зависимост от това кой започва агресивните 

действия, се разграничават инициативна агресия, при която 

агресорът се явява подстрекател, и отбранителна (защитна) 

агресия, т.е. агресията представлява сама по себе си реакция 

на друга агресия. 

 Има автори, които говорят и за автоагресия – когато 

обектът и субектът се сливат (самоубийство, самолинчуване 

и др. подобни).  

Социалните психолози обръщат специално внимание 

на масовата (стихийна) агресия, която се отличава с това, че 

винаги е съпровождана със силни емоции на враждебност, 

гняв и ненавист. Тя се дефинира като неприкрити, 

насилствени, заплашващи и неподчиняващи се на 

определени норми, действия, които целят причиняването на 

страдания, физическа или психическа вреда или дори 

унищожаването на отделни личности или определени 

човешки общности. 

 Докато агресията е процес, протичащ във времето и 

пространството, то агресивността е качество. С този термин 

е прието да се обозначава притежаването (и проявяването) 

на агресията от даден субект. С този термин се дефинира и 



склонността на индивида към агресивно поведение. 

Извършващият (целенасочено и с лош умисъл) агресивен 

акт е агресивен по презумпция. Освен, разбира се, ако не е 

невменяем и не може да различи добро от зло. 

 Ако някой бъде накаран пряко волята си да извърши 

агресивно действие, причиняващо зло другиму, и няма друг 

изход, въпросът за агресивността на този човек стои открит. 

От гледна точка на постъпката си човекът е агресивен, но, 

от гледна точка на мотивацията, на морала и на волята си 

спрямо конкретните действия – не е. 

 Обикновенно отрицателните емоции и афекти се 

съпровождат от агресивност и от реални прояви на агресия. 

Тези прояви са насочени винаги към конкретен 

обект/субект; агресията, като вътрешноличностен мотив, се 

„излива“ върху обекта/субекта. 

 Справянето с агресията и с различните ù форми на 

проявление са един от основните проблеми на детството, с 

които се сблъсква обществото ни. Тази тема е особено 

актуална в нашето съвремие и в същото време темата е 

широкоспектърна. 

 Емоциите (в часност – отрицателните емоции) са 

един от факторите за проява на агресивно поведение в 

детската възраст. Такива са гняв, враждебност, тревожност, 

завист, ревност и др. 

 Според Р. Стаматов „гневът представлява 

ефективния план на действията“. Гневът е чувство на 

силно негодувание, което се съпровожда от контрол върху 

себе си. За съжаление в нашата култура е прието да се 

счита, че появата на гняв е недостойна реакция. Още от 

детска възраст родители, баби, дядовци и педагози ни 



внушават това. Единствено психолозите не пепоръчват 

човек постоянно да сдържа тази емоция, тъй като по този 

начин индивидът може да се превърне в своеобразно 

„хранилище на гнева“. Освен това, потискайки гнева 

навътре, човек рано или късно ще почувства 

необходимостта да го „изхвърли“ навън. Но вече не на този, 

който е предизвикал това чувство, а на попадналия му под 

ръка или на някой по-слаб, който не може да даде отпор [3, 

4]. 

 Даже да се постараем много и да не се отдадем на 

съблазнителния способ „изригване на гнева“, човешкото 

„хранилище“ се попълва постоянно с нови негативни 

емоции. В един прекрасен момент потисканият гняв може 

изведнъж да се „взриви“. При това гневната емоция не е 

задължително да завърши с истерия или с викове. 

Почувствали се свободни, негативните чувства могат да 

хлътнат у нас, което ще доведе до различни соматични 

проблеми: главоболие, стомашни и сърдечно-съдови 

заболявания. К. Изарт (1999) публикува клинични данни, 

получени от Холт, които доказват, че човек, който 

постоянно потиска своя гняв, е податлив в по-голяма степен 

на риск от психосоматични растройства. Според Холт 

неизразеният гняв може да стане една от причините за 

следните заболявания: артрит, уртикария, псориазис, язва на 

стомаха и др. Именно затова е необходимо човек да се 

освобождава от гнева. Разбира се, това не означава деца и 

възрастни постоянно да се бият или ругаят. Просто ние 

самите сме длъжни да се научим (и след това и децата) как 

може да се изразява гневът по приемлив и неразрушителен 

начин. Доколкото чувството на гняв (по – често от всичко) 



възниква в резултат на ограничение на свободата, то в 

момент на твърде високо „разгорещяване“ трябва да се 

направи нещо, което обикновено не приветстваме. Много 

важна е формата на изразяване на гнева – вербална или 

физическа. Например в ситуация, в която детето се 

разсърди на връстника си и започне да го обижда, може 

заедно с детето педагогът да нарисува „обождача“. 

Целесъобразно е той да бъде изобразен в този вид и в тази 

ситуация, в която иска „оскърбеният“. Ако например 

детето умее да пише, може да му се позволи да подпише 

рисунката така, както иска; ако не може, това може да бъде 

осъществено от учителя/възпитателя. Безусловно тази 

дейност трябва да се провежда далеч от полезрението на 

съперника. Този метод за работа с вербалната агресия се 

препоръчва от В. Оклендър [5]. 

 Познаването на вътрешния свят на всеки отделен 

човек е много важно условие за определяне на подходи за 

работа. Формирането на нагласа за въздържане от агресия и 

умения за самоконтрол и овладяване на собствените емоции 

е най-верният път към преодоляване на агресивното 

поведение като начин на живот. 

 Уважението към личността на другия, зачитането на 

неговите права и достойнства е съществен показател за 

хуманизирането, а оттам и за преодоляването на проявите 

на агресия между хората. Това се постига както чрез 

системно възпитание, така и чрез постоянно 

самовъзпитание на всеки човек, насочено към все по-високо 

издигане на равнището на неговата човечност и 

въздържание от участие в каквото и да било агресивно 

поведение. Необходима е по-голяма хуманност в 



отношенията между хората. Те трябва да бъдат приучавани 

да откриват естетическите неща в живота и да ги развиват 

като част от своето поведение. Хората имат нужда от това 

да им се покаже, че са обичани, независимо от допуснатите 

грешки. Те трябва да виждат, че се отнасяме с разбиране 

към проблемите, и че сме готови да помагаме тогава, когато 

се нуждаят от това. Дали хората, които са аграсивни, ще 

продължат да бъдат такива, или успешно ще заемат 

полагащото им се място в обществото? Всичко зависи 

единствено и само от самите нас. 

В заключение можем да обобщим, че: 

- Агресивността, като всички човешки качества, 

може да бъде временна и устойчива, силна и по-слаба, 

наследена или придобита и още много други 

разновидности.  

- Агресията и агресивността почти винаги се 

считат за негативни, вредни и антиобществени. 

- Агресивното поведение е предизвикателство 

за родители, учители и педагози, което предполага 

реализирането на своевременни и целенасочени 

педагогически и психологически мерки.  

 Да подадеш ръка на по-слабите, на изолираните и 

обижданите, да си толерантен, а не насилник – ето това е 

механизмът и силата на успеха. Да се справиш с проблемите 

и комплексите си, дори да поискаш помощ от околните, е 

може би базова метода за овладяване на фрустрацията 

около нас и агресивното поведение. Всеки от нас има право 

на избор, но преди това е добре да помислим дали няма да 

нараним околните. Да не забравяме, че преди всичко сме 

хора и трябва да се отнасяме човешки помежду си. Не 



трябва трябва да гледаме всичко от „своята камбанария“ и 

да се страхуваме при нужда да подадем ръка на някого за 

помощ. Защото, гледайки безучастно, ние ставаме волни 

или неволни съучастници. Самите ние, педагозите, е 

наложително да сме лицето на добрия пример.  

Въз основа на направения кратък обзор може да се 

обобщи, че още от най-ранна детска възраст (върху 

основата на хуманизацията) трябва да се осъществява 

превенция на агресивните поведенчески прояви на децата.  

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Genovska, K. Lorents I negovata teoriya. – Psihologiya. 

1989/6. 

2. Desev, L. Rechnik po psihologiya. Sofiya, 1999. 

3. Stamatov, R. Detska psihologiya. Plovdiv, 2006. 

4. Stamatov, R., B. Minchev. Psihologiya na choveka. Plovdiv, 

2004. 

5. Oklendar, V. Prozorech v sveta na deteto. Moskva, 1997. 

6. Chavdarov, D. Agresiyata. Sofiya, 2008.  

 

 

Теодора Сотирова 

teodorasotirova@abv.bg 

Детска градина „Латинка“, град Шумен 

 

 



ЗДРАВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Чавдар Георгиев Сотиров 

 

HEALTH EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

 

Chavdar G. Sotirov 

 

Abstract: In this regard, our goal of this publication is to 

present some topical aspects of health education in pre-primary 

education in our country. 

 

Keywords: health education, health status, school 

hygiene, health habits, social health. 

 

Бъдещето на една нация се предопределя в много 

голяма степен от здравето на населението. Според СЗО 

(Световната здравна организация)3 „състояние на пълно 

физическо, психическо и социално благосъстояние, а не 

само липсата на болест или недъг”. Разбира се, колкото по-

своевременно се проявява тази загриженост от държавата 

към народа, толкова по-вероятно е тя да бъде успешна. В 

контекста на изложената постановка грижите за здравето на 

децата от самото им раждане са изключително важни за 

правилното им физическо, личностно и социално развитие. 

                                                
3 Определение на СЗО за здраве от Преамбюл към Конституцията на 

СЗО, както е приета от Международната здравна конференция в Ню 

Йорк, 19 – 22 юни 1946; подписана на 22 юли 1946 от представителите 

на 61 държави и влязла в сила на 7 април 1948. 



През последните двадесет години в нашата страна под 

въздействието на социално-икономическите условия се 

наблюдава завишаване на негативните въздействия върху 

здравето на населението. Те най-често са свързани с 

хроничен дистрес, злоупотреба с цигари и алкохол, 

употреба на наркотични вещества, рисково сексуално 

поведение, дисбаланс при храненето и др. Установено е и 

завишение на вторичните рискови фактори, които създават 

предпоставки за възникване на различни заболявания 

(хипертония, диабет, затлъстяване и наднормено тегло и 

др). Научните изследвания през последните години 

разкриват тревожни данни за повишен ръст на 

заболяванията и все по-ниска възрастова граница на 

злоупотребата с психотропни вещества, ниска двигателна 

активност, занижен интерес към спортуването, туризма и 

дейностите сред природата, ескалиране на насилието и 

агресията сред децата. 

Най-силно уязвими спрямо тези фактори са децата, 

населението с ниски доходи, лица в неравностойно 

положение, принадлежащи към етническите малцинства и 

др.  

Други причини за влошения здравен статус на 

българския гражданин са незадоволителният жизнен 

стандарт, замърсяването на околната среда, ниският 

стандарт на българското здравеопазване, голямото психо-

социално напрежение, ниското ниво на здравна култура.  

Всички тези изложени в кратък план аргументи 

представят пред обществото особено актуален и социално 

значим проблем за здравното възпитание и образование на 

младото поколение. Това налага и преосмислянето на 



отношението на образователните институции и на цялото 

общество към проблемите на здравето и здравната култура 

на децата и подрастващите. Възниква необходимост от 

единна стратегия за възпитаване на полезни навици за 

хигиена, пълноценно хранене, спортуване и закаляване, 

общуване с природата, хармоничен дневен режим, както и 

усилия, насочени към постигане на образователни 

отношения към здравето и компетенции за него. 

В тази насока нашата цел в настоящата публикация е 

да представим някои актуални аспекти на здравното 

образование в рамките на предучилищното образование в 

нашата страна. 

Погледът към близкото минало показва, че след 1990 

г. са реализирани редица програми, насочени към 

предучилищното възпитание. Например: 

 „Активността на детето в детската градина“ с 

автори Н. Витанова, Н. Колева, Е. Попова; 

 „Програма за възпитанието на детето от 2- до 7-

годишна възраст“ с автор Е. Русинова, Д. Гюров, 

В. Гюрова и др.; 

 „Аз променям света“ с автор Ирина Колева;  

 „Ръка за ръка“ с автор Д. Гюров, Ирина Колева, 

Весела Гюрова и др. 

Всички те отразяват новите демократични възгледи и 

виждания на авторите си. Всеки един от авторите на 

програми по своеобразен начин решава образователните 

задачи в детската градина. Целесъобразно е да се отбележи, 

че във всяка програма се поставят проблемите на здравното 

образование. Обобщено те отразяват отношението и 

представите на децата за здравето, съотнесени са с уменията 



на децата да се грижат за тялото си и да го опазват, да 

разкриват отношения към здравословния начин на живот и 

да желаят да спортуват. 

В контекста на актуалността на проблема за 

здравното образование е целесъобразен погледът и към 

новия Закон за предучилищното и училищното образование 

от 2016 г., чрез който се регламентира Държавният 

образователен стандарт за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

С Наредба № 13 от 21.09.2016 г. се определя 

държавният образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

Тази наредба, издадена от министъра на образованието и 

науката, е обнародвана в Държавен вестник, бр. 80 от 

11.10.2016 г, в сила е от 11.10.2016 г. В стандарта се 

посочват същността и целите, начините и формите за 

осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование; рамковите изисквания за 

резултатите от обучението; институционалните политики за 

подкрепа.  

Гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование са взаимносвързани и 

формират интердисциплинарен комплекс, насочен към 

придобиване на социални, граждански и интеркултурни 

компетентности и на компетентности, свързани със 

здравето и поддържането на устойчива околна среда. В този 

смисъл може да се приеме, че разграничаването им е 

условно, но в контекста на поставената в статията цел ще 

бъде детерминирано само здравното образование.  



Същността на здравното образование е развитие на 

умения за създаване или поддържане на здравословен стил 

и условия на живот и за доброволно адаптиране към 

поведение, благоприятстващо здравето [1, 2]. 

Значими цели на здравното образование са посочени в 

чл. 4 и се отнасят до: 

 Чл. 4. ж) взема самостоятелни решения относно 

своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да 

обосновава действията си;  

 Чл. 4. з) носи отговорност за поведението си и 

оценява влиянието на постъпките си за своя 

живот и този на другите хора;  

 Чл. 4. и) подбира адекватна информация, 

продукти и услуги за подобряване на здравето 

и поддържа здравословен начин на живот за 

себе си и за околните. 

В детските градини в България здравното образование 

се осъществява във всички възрастови групи – интегрирано 

чрез обучението по образователните направления според 

ДОС4, интегрирано в допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и като самостоятелно 

образователно направление, когато иновативна или 

авторска програмна система предвижда това.  

Начините и формите на осъществяване на здравното 

образование за различните възрастови групи се определят в 

програмната система на детската градина или училището, 

                                                
4 Държавен образователен стандарт за предучилищно образование, 

Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, издадена 

от министъра на образованието и науката. Обн. – ДВ, бр. 46 от 

17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.  



която се разработва по реда и при условията на държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. 

Рамковите изисквания за резултатите от обучението 

по здравно образование са насочени към надграждане и 

разширяване на изискванията за резултатите от обучението, 

определени в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

Области на компетентност: 

 Психично здраве и личностно развитие 

В резултат на обучението детето осъзнава 

собствената си ценност и уникалност и тази на другите 

хора; умее да открива и описва разлики и прилики с другите 

хора. 

 Физическо развитие и дееспособност 

В резултат на обучението детето назовава основни 

части на човешкото тяло; показва положително отношение 

към развиване на двигателни качества, сила и 

издръжливост. 

 Превенция на употребата на психоактивни 

вещества 

В резултат на обучението детето познава и назовава 

предмети и вещества, забранени за деца. 

 Безопасност и първа помощ 

В резултат на обучението детето назовава нещата 

(предмети, дейности, поведения), които са опасни в 

обкръжаващата среда; умее да търси и намира помощ, 

когато има нужда от нея. 

 Сексуално здраве и сексуално преносими  

инфекции 



В резултат на обучението детето има положително 

отношение към собственото си тяло; има представа за своя 

пол, има елементарни представи за разликата между 

половете. 

 Лична хигиена 

В резултат на обучението детето демонстрира основни 

хигиенни навици; проявява елементарни умения за спазване 

на здравословен дневен режим; разбира значението на 

хигиенните навици за здравето; познава и описва хигиенни 

навици за поддържане на здравето на зъбите и устната 

кухина. 

 Хранене 

В резултат на обучението детето обяснява значението 

на храната като източник на енергия за ежедневното 

функциониране, порастването и развитието; има представа 

за полезни и вредни храни; спазва здравословен режим на 

хранене. 

В заключение може да се отбележи, че настоящите 

нормативни документи (Закон за предучилищното и 

училищното образование и Наредба № 13 за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование) 

са перспективна предпоставка, очертаваща пътя за 

решаване на проблемите относно здравното възпитание и 

образование на младото поколение. 
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Екологичното образование на децата от 

предучилищна възраст е научно направление, определено с 

Държавен образователен стандарт. 

Чл. 3 (4) „Екологичното образование e насочено към 

формиране на екологична култура, екологично съзнание и 

екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 

познаване на екологичните закони, защита, подобряване, 



управление и разумно използване на природните ресурси, 

както и опазване на природната среда и на екологичното 

равновесие. 

„Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование“, 

Обн. ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. 

 

Детската градина е първото звено в образователната 

ни система, която дава начални познания по екология. 

Съвременните условия налагат да се осъществи 

действителна хуманизация и демократизация на 

педагогическия процес в предучилищните възпитателни 

заведения и съответно да се усъвършенстват подходите за 

развитие на детската личност. 

Като наука в детската градина екологията развива 

ред водещи идеи, които са в основата на познанието на 

човека за природата и определят поведението и 

отношението му към нея. Най-важните от тях са идеите за 

многообразието и вътрешното единство на видовете; за 

приспособяването към условията като основно свойство на 

живата природа; за развитието като водеща закономерност в 

съществуването на живата и неживата природа и за 

факторите на неговото осъществяване; за хармонията, реда 

и съвършенството в съобществата и екосистемите; за 

регулиращите функции на дейностите на човека по 

отношение на запазването на равновесието между него и 

природата. Тези водещи екологични идеи определят общите 

и специфичните акценти в съдържанието на работата по 

екологично възпитание в детските заведения. 



Как да помогнем на детето да навлезе в сложните 

отношения между живата и неживата природа, които 

отразяват системните връзки на заобикалящия го свят? 

Дали да го оставим да се лута по пътя на пробите и 

грешките, или да му помогнем логически и последователно 

да открие значението на хранителните вериги, адаптацията, 

екологичното равновесие? 

На децата в предучилищна възраст се предлагат 

познавателни ситуации, които по приятен и занимателен за 

тях начин разкриват важни взаимовръзки и зависимости в 

света на природата. Чрез тях децата могат да обновят своите 

знания и да развият прогностичното мислене, като 

паралелно им се дават нови идеи за екологосъобразно 

поведение. 

Съществена задача на предучилищното възпитание е 

да изгражда у децата правилно отношение към всичко живо, 

така че пред тях постепенно да се разкрива мястото на 

човека в природата. Децата трябва да наблюдават 

растенията и животните, да се отнасят грижливо към тях и 

по този начини да създават първите си връзки с природата. 

Така у децата ще се роди първото чувство на любов към 

природата и към всяко живо същество. Ще ги заобикнат и 

ще ги опазват. Децата трябва да привикнат към внимателно 

наблюдение на заобикалящия ги свят и това не е никак 

трудно, защото живота в природата събужда голям интерес 

у децата. 

Доколко децата ще проявят интерес към растенията и 

животните и дали ще имат правилно екологично отношение 

към тях, не зависи само от знанията на възпитателя, но и от 

методическия му подход. Отношението на възрастните към 



животните, растенията или към дейността на самото дете 

има важно значение за успеха на възпитателната работа. 

Децата винаги забелязват с каква грижливост се отнасят 

възрастните към животните, как се радват на цветята и 

колко внимателно разглежда и наблюдава всичко, когато се 

разхожда в гората или по полето. Следователно, наред с 

прилагането на всички методи и мероприятия, възпитателно 

действа и личният пример на възпитателя, неговото 

отношение към природата. 

Трябва да се използва естественият стремеж на 

детето към познание, което е в основата на възпитателно-

образователната работа в детската градина. Чрез него се 

постига възпитаване на емоционално-положително 

отношение към природата, ориентиране в растителния и 

животинския свят, изграждане на основи на екологична 

култура, формиране на наблюдателност и любознателност, 

установяване на емоционално значима практико-

изследователска активност като характеристика на детската 

личност. 

Всяко дете е неповторима индивидуалност. Целта на 

възпитателното взаимодействие е развитието на детето, 

талантите, умствените и физическите му способности чрез 

насочване на индивидуалната динамика и търсене на 

единство и хармония във физическото, умственото, 

духовното, нравственото и социалното развитие. 

Човекът и природата – това е актуалният въпрос на 

нашето съвремие. Възрастните, респективно педагозите, 

трябва да осъзнаят истината за значението на екологичната 

култура и да възпитават децата в това отношение. Малките 

могат да израснат сигурни приятели на природата само 



тогава, когато са убедени в ценността на всичко живо и 

неживо в нея. 

Целесъобразно е да се организират наблюдения за 

запознаване с природната среда, основното изискване към 

които е да бъдат разнообразни, интересни и изпълнени с 

преживявания, стимулиращи децата като активни 

съзерцатели. При допира с природата децата получават 

знания за взаимовръзката между растителния и 

животинския свят, осмислят разнообразието от природни 

явления и форми, навлизат в тайния свят на закономерните 

проявления на живота. 

На децата от предучилищна възраст трябва да се 

показва последователността в развитието на живата и 

неживата природа и зависимостта ù от сезонните фактори 

на външната среда. Да общува с природата и да я опознава 

може всяко дете, щом като се ръководи правилно и 

компетентно от възрастните. Периодът на ранното 

общуване е от съществено значение за физическото и 

психическото му развитие и за емоционалното му 

благополучие. 

При екскурзиите и разходките трябва да има време за 

организиране на свободни занимания. Децата да се оставят, 

на свобода да потичат, да се разхождат, да наблюдават, да 

почувстват свежия въздух. Намесата на учителя трябва да 

бъде дискретна, непринудена и дозирана. На малкото дете, 

което няма знания и опит, е необходимо да му се покаже 

красотата на природата в цялото ù многообразие. Така ще се 

стигне до желания резултат – обогатява се речникът, 

развива се интелектът, въздейства се върху цялата личност 



на детето. А впечатленията му ще намират отражение в 

творческите дейности – пеене, рисуване, разказване. 

Интересна форма за работа с деца е рисуването сред 

природата; сред онова, което са видели, чули и преживели. 

Рисуването сред природата дава възможност още веднъж 

децата да съпреживеят красотата и едновременно с това да 

предадат своите чувства чрез разнообразни изразни 

средства. 

В резултат на системната педагогическа работа 

децата ще осмислят и друга закономерност, а именно, че 

хората и природата са тясно свързани и не могат да 

съществуват отделно, че трябва да се полагат усилия за 

съхраняване чистотата на природната среда. Ще осъзнаят 

обществената значимост на човешкия труд в природата и 

ще се възпита у тях желание за участие в този труд. 

Детската градина, като звено в образователната ни 

система, активно допринася за усвояване на обществен 

опит, за формиране на творчески личности и развиване на 

способности. Резултатите от редица изследвания показват, 

че децата от всички възрастови групи изпитват потребност 

от разнообразни възприятия и действия, която им дава 

природната среда. Това води до определени емоционални 

преживявания, раждат се нови стремежи, разкриват се 

способности, провокират се фантазията и творческите 

заложби; най-вече – работи се активно за изграждане на 

екологичната култура на всяко дете. 

Формирането на начална екологична култура у 

децата може да се реализира при наличието на стабилна 

природозащитна подготовка на педагога. Това предполага 

добри резултати в работата. Само убеденият в значимостта 



на екологичния проблем специалист може да формира у 

подрастващите трайна потребност от опазване на околната 

среда. Той трябва да откликне на желанието на децата да 

бъдат по-често сред природата. 

Отношението на личността към природата зависи от 

съзнанието на човешкия индивид. А екологичното съзнание 

се изгражда от детството на човека до края на неговия 

живот. Връзката човек – общество – природа има 

биологичен, икономически, политически, здравен и 

педагогически аспект на изследване. 

Необходимостта от опазване, съхраняване, разумно 

използване и възпроизводство на природата постави пред 

предучилищната педагогика нов и много актуален проблем 

– екологичното възпитание. В предучилищна възраст това 

възпитание е своеобразен, организиран процес на 

педагогическо въздействие, насочен към конкретни цели – 

поставяне на основите на положително отношение на 

детето към природата, усвояване на знания за нея, 

изграждане на екологично мислене, екологично съзнание и 

естетически качества, овладяване на предхождащи начини 

на взаимодействие на подрастващите с природата. 

При сложните взаимоотношения между човека и 

природата водещата роля е на човека. Той определя 

начините на използване и съхраняване на природната среда. 

Ето защо в процеса на възпитаване на положително 

отношение към природата детето трябва да бъде обект и 

субект на педагогическото въздействие. 

Екологичното възпитание на децата не би било 

пълноценно, ако в процеса на обучение не се включват 

децата в практическата дейност, като се учат как да 



преобразуват природния свят така, че той и да става по-

красив, и да остане съхранен. 

Категорично може да се твърди, че обучението в 

детската градина, съобразено и отговарящо на определени 

възрастови изисквания, гарантира успешното възпитание на 

положително екологично отношение у децата от 

предучилищна възраст. 

Особеностите на предучилищната възраст налагат 

възпитателно-образователната работа с децата по 

запознаване с околната среда и нейното опазване да се 

извърши комплексно, в единство с другите задачи на 

педагогическия процес в детската градина. 

Изграждането на личностно, нравствено-етическо 

отношение на детето към природата се основава на система 

от научни знания за тази природа, умения и навици, 

формирани под въздействието на природата, изкуството и 

активната практическа дейност. 

Основният ръководен принцип трябва да бъде 

екологичният принцип за неразривна връзка на живия 

организъм със заобикалящата го среда. Децата трябва да 

осмислят зависимостта на растенията от факторите на 

външната среда – светлина, топлина, влага, почва, 

хранителни вещества. 

Правилното насочване на децата към наблюдаваните 

обекти и създаденият навик за самостоятелност ще доведат 

до засилване на интереса към природата и до изграждане на 

навици за опазване на растенията и животните, за 

повишаване на любознателността; до стремеж да се 

използва миналият опит за разкриване на природни явления 

и причинните връзки между тях. Обогатените естетически 



впечатления стимулират творческата активност на децата, 

постепенно се формира потребност от контакт с природата. 

Трудовата работа в природния кът, оранжерията им дава 

възможност практически да се убедят в благотворното 

влияние на човека върху природата, да се обогатят със 

знания за растенията и животните, да извършват опити и 

сравнения, да разкриват нови зависимости, да овладяват 

трудови умения и навици, които формират положително 

отношение към природата и труда, да усвояват нравствени 

правила за общуване с природните обекти. 

Днес пред човечеството стоят за решаване два 

кардинални проблема с еднакви крайни цели: опазване на 

световния мир и недопусане на екологична криза (нарушено 

екологично равновесие). 

Екологията, започнала развитието си като частна 

биологична наука, изучаваща взаимодействието между 

организма и обкръжаващата го среда, днес е прераснала в 

глобална наука, в която на преден план излиза околната 

среда. Глобалният характер на екологичните проблеми на 

съвременния етап създаде условия да се заговори за 

”екологизация“ в много области от сферата на човешката 

дейност. При това екологията все по-рядко се разглежда 

като част от биологичната наука; разглежда се като 

комплексна наука. 

Жизнено важно е екологичното мислене да стане 

непременна част от мисленето на младото поколение. Това 

разбиране е целесъобразно да бъде основа и на висшите 

учебни заведения при екологичната подготовка на 

учителите, на които е отредена важната роля в просветната 



работа сред подрастващите поколения в областта на 

екологията и опазването на природната среда. 

Глобалният проблем със замърсяването на околната 

среда стои пред нас и нашите деца. Те трябва да бъдат 

подготвени за това и нека детската градина даде своя 

принос за това. 
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Съвременният граждански, политически и социален 

живот, глобализацията и интензивното общуване между 

хората от цял свят се характеризират с динамични промени, 

които налагат необходимостта от гражданска 

компетентност и отговорност у всеки човек, желаещ 

успешно да се интегрира и просперира в обществото. 

Семейството, медиите, бизнесът, обществените групи 

оказват важно влияние, но водеща роля за придобиване на 

необходимите знания, умения, компетентности, ценности и 



нагласи, които ще са необходими през целия живот, има 

училището. 

Понятието гражданско образование не е ново и 

непознато, но е особено актуално в настоящия етап. То е 

дефинирано от много наши и чужди автори (П. Джон, Ч. 

Куигли, П. Балкански, Р. Вълчев, Ц. Коларова, И. Иванов и 

др.); разглеждано е от различни аспекти. Всички дефиниции 

обаче обвързват разбирането за гражданина с неговите 

права и задължения. В резултат на това може да се каже, че 

гражданското образование е сложен, продължителен, 

целенасочен, системен педагогически процес за подготовка 

на подрастващите за активно, отговорно и компетентно 

участие в обществения живот въз основа на познаването и 

зачитането на човешките права и законите на страната. 

Гражданското образование включва три компонента: 

граждански знания, граждански умения, граждански 

добродетели. 

Гражданските знания са фундаментални идеи и 

информация, които са необходими за всеки гражданин на 

демократичното общество. Те са свързани с 

административната и законовата уредба на държавата, с 

дейността на правителството, гражданските институции, с 

европейските институции, с правата и отговорностите на 

гражданина [1]. 

Гражданските умения позволяват всеки да мисли и 

действа компетентно, съгласно индивидуалните си права, 

като използва знанията си. Те биват интелектуални и 

партисипаторни. 

Интелектуалните умения дават възможност учениците 

да учат и да прилагат на практика придобитите си 



граждански познания. Те са свързани с идентифициране, 

описание, обяснение, защита на позиция по обществени 

въпроси [6]. 

Уменията за участие са свързани с междуличностните 

взаимоотношения и изпълнението на специфични роли в 

семейството, в групата, в обществото. Те дават възможност 

на гражданите да участват активно в обществения живот, 

като работят с други хора, да изразяват своите позиции, да 

представят свои идеи [6]. 

Гражданските добродетели са „онези черти на 

характера на личността, които са необходими за 

съхраняването на демокрацията и гражданското общество” 

– зачитане достойството на всеки човек, учтивост, 

почтенност, самодисциплина, толерантност, честност, 

патриотизъм [2, 7]. 

Гражданските знания, умения и навици позволяват 

компетентно участие в обществения живот, критична 

оценка на информацията, обмислен избор на личностната 

гледна точка, убедително отстояване на правата и 

регулиране на взаимоотношенията. Това се постига чрез 

практическа насоченост на придобитите знания. 

Придобитите граждански компетентности позволяват 

на човек да се справя успешно със своята социална роля на 

гражданин – да проявява отношение към проблемите на 

обществото, да отстоява своите граждански права и 

свободи, да изпълненява своя дълг, да проявява гражданска 

отговорност. 

Цялата образователна дейност е насочена към 

подготовката на подрастващите като граждани на едно 

демократично общество и към формирането на тяхната 



гражданска култура. Тя се явява цел, съдържание и резултат 

от гражданското образование. 

Идеята за развитие на гражданското образование в 

началното училище датира отпреди Освобождението. В 

първия учебник на български език „Буквар болгарский с 

различни поучения”, П. Берон включва „добри съвети”, 

свързани с правила за поведение в обществото, уважение 

към възрастните, почитание. 

В първото светско училище в Габрово (1835г.), във 

взаимоучителните таблици, по които се провежда 

обучението, са включени и правила за поведение. 

До Освобождението училищата нямат единна учебна 

програма и няма обособен предмет гражданско 

образование, но през този период се поставят основите на 

гражданското образование чрез превода на книги („Малка 

енциклопедия или първоначални познания на децата”, 

„Начално ръководство за длъжностите на человека” и др.), 

свързани с възпитанието, правилата за поведение, правата и 

задълженията. 

След Освобождението в българското начално училище 

за първи път се отрежда самостоятелно място на 

гражданското образование през 1879 г. (Окръжно № 

13545/26.09.1879г.), когато към съдържанието по 

Отечествоведение за 4. отделение се включва и материал по 

гражданско учение. Учениците се запознават с 

устройството и управлението на държавата, правата и 

задълженията на гражданите, герба, дейността на 

министерствата, Народното събрание, правителството, 

княза; разглеждат се теми, свързани с данъци, бюджет. 



Все повече теми от областта на гражданското 

образование попадат в учебното съдържание по предметите, 

които се изучават в началното училище – нравоучение, 

предметно учение и др. 

Идеята за гражданско образование продължава да 

присъства в учебните програми до 1946 г. Настъпилите в 

страната политически и идеологически промени водят и до 

промени в учебните програми. Включените в тях теми вече 

имат политически оттенък. 

През 1989 г. промените в обществения живот на 

страната и подписаното по-късно споразумение за 

асоцииране към Европейския съюз налагат провеждането на 

реформа в образованието. Гражданското образование 

отново придобива актуалност. То се появява в българското 

училище с реформата от 1999 г., която стартира в начално 

училище от учебната 2002 – 2003 г. 

От всички модели, които се използват в чужбина за 

реализирането на гражданското образование (чрез 

въвеждане на отделен учебен предмет, чрез включване на 

тематични модули от гражданското образование по отделни 

учебни предмети и чрез извънкласни и извънучилищни 

форми), в българското училище се налага вторият вариант, 

а именно – чрез включване на теми, свързани с 

гражданското образование по различни учебни предмети. 

Водеща роля за реализиране и развитие на социалната 

култура на учениците и гражданската мисия на 

образованието в началното училище имат учебните 

предмети роден край (околен свят) и човекът и обществото, 

които попадат в КОО „Обществени науки и гражданско 

образование”. Учебното съдържание по тези предмети е 



обвързано освен със стандартите по дисциплината „Човекът 

и обществото“ и със стандартите към петте образователни 

ядра, свързани с гражданското образование: „Аз и моят 

свят“, „Аз съм гражданин на моята държава“, „Аз и светът“, 

„Аз и светът на възрастните“, „Защита на живота и реакция 

в критична ситуация“. 

Промените, насочени към „нов прочит“ на 

гражданското образование през последните 15 години, 

обаче не дават очакваните резултати – не се постави акцент 

върху развитието на гражданските умения и основната цел 

за много учители остана даването на знания по съответния 

предмет, а не толкова – по гражданско образование. 

Съвременните социални условия налагат 

необходимостта от прилагане на интегрален подход и 

осъвременяване на съдържанието, формите и методите на 

обучение. Основа на новата реформа в българското 

образование е приетият Закон за предучилищното и 

училищното образование, който е в сила от 1.08.2016 г. 

Основната цел на училищното образование е да се 

образоват и възпитат мислещи и креативни млади хора, 

придобили „компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности” [3]. 

Акцент в новите учебни програми са 

компетентностите, в резултат на които подрастващите да 

придобият знания и умения, които ги правят способни да 

вземат решения, да правят избор, да се развиват. 

Приети са редица Държавни образователни стандарти 

(ДОС), в които се определят задължителните изисквания за 



резултатите в системата на предучилищното и училищното 

образование и условията за тяхното постигане. 

Два от приетите ДОС имат отношение към 

гражданското образование: 

- Държавен образователен стандарт за 

общообразователна подготовка (Наредба № 5/30.11.2015 г.); 

- Държавен образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование 

(Наредба № 13/21.09.2016 г.). 

В ДОС за общообразователната подготовка се казва, 

че тази подготовка се осъществява чрез общообразователни 

предмети. Въвежда се нов предмет гражданско образование, 

който ще се изучава само в 11. и 12. клас. Всеки учебен 

предмет е свързан основно с една от ключовите 

компетентности, които са в съответствие с Европейската 

референтна рамка за ключовите компетентности за учене 

през целия живот, приета с Препоръка на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. 

Едни от тези компетентности са социалните и 

гражданските компетентности, а водещо място за 

изграждане на тяхната основа в началния етап на основната 

образователна степен имат предметите Околен свят и 

Човекът и обществото. Социалните и гражданските 

компетентности са съществен съдържателен компонент на 

гражданското образование (наред с голям комплекс от 

знания, умения, отношения и ценности). Придобиването им 

дава възможност за общуване с други хора, без да се 

провокира конфликт; позволява да се участва пълноценно в 

обществения живот, въз основа на познаването на 

социалните и политическите концепции и структури. 



В учебните програми по околен свят и човекът и 

обществото учебното съдържание е представено чрез 

няколко глобални теми [5].  

Глобалните теми, които кореспондират с 

гражданското образование, са:  

 Околен свят 1. клас – Семейство и училище,  

Роден край и Празници и обичаи; 

 Околен свят 2. клас – Светът на детето, 

Празници и обичаи в Република България; 

 Човекът и обществото 3. клас – Човекът в 

обществото, Природни и културни забележителности на 

България и Българинът – гражданин на България и Европа; 

 Човекът и обществото 4. клас – Българската 

държава след Освобождението (до края на XIX в.), България 

и българското общество през XX в., Европейският път на 

България, Български приноси. 

В учебната програма по всеки един предмет са дадени 

и примерните дейности, чрез които могат да се формират 

социални и граждански компетентности у учениците. 

В първи клас по околен свят това са: 

 изразяване на лична позиция и адекватно 

приемане на чуждата гледна точка; 

 споделяне на мнения; 

 работа в група и участие в игри за изява на 

взаимопомощ, приемане на другия, уважение и 

толерантност; 

 изразяване на чувства; 

 разбиране на своите права и задължения в 

семейството и училището; 

 съпричастност към болките и радостите на тези  



около тях и др. [5]. 

Във втори клас:  

 попълване на схема за родословното дърво с 

връзките между членовете на семейството и рода; 

 провеждане на срещи с популярни личности в 

родното селище; 

 събиране на информация за популярни личности 

или събития от миналото на родния край или от неговото 

настоящо развитие; 

 участие в ролеви игри, утвърждаващи 

положителни модели на поведение в училище и др. [5]. 

В учебната програма за 3. клас по човекът и 

обществото обучението е насочено към изграждане на 

достъпни социални и граждански компетентности у ученика 

чрез следните дейности:  

 подреждане на събития с помощта на „линия на 

времето”; 

 формулиране на достъпни изводи за значението 

на ярки събития; 

 наблюдение на експонати в музеи и др.; 

 разглеждане на исторически документи; 

 посещение на обществени сгради; 

 изработване на табла за историята и настоящето 

на съвременна България; 

 разглеждане на снимки и други материали от 

работата си или от отдих и развлечения [5]. 

В 4. клас посочените дейности са:  

 решаване на достъпни проблемни ситуации, 

изискващи изслушване, излагане на личната гледна точка и 

защита на собствено мнение; 



 събиране на любопитни факти за популярни 

личности или събития от българската история; 

 изготвяне на албуми с лични снимки от 

посещение на културни, исторически и природни обекти; 

 изработване на таблици за празниците на 

различните общности – религиозни и етнически; 

 създаване на проекти по изучавана историческа 

или географска тема; 

 посещение в община, кметство, Народното 

събрание и пр.; попълване на схема на родословно дърво с 

връзките между членовете в семейството и рода; 

провеждане на срещи с популярни личности в родното 

селище; събиране на информация за популярни личности 

или събития от миналото на родния край или от неговото 

настоящо развитие; участие в ролеви игри, утвърждаващи 

положителни модели на поведение в училище [5]. 

Прави впечатление, че по-голяма част от 

предложените в учебните програми дейности са свързани с 

формиране на интелектуални умения. Много по-малко са 

свързаните с формиране на умения за участие (а и те – 

трудно биха се реализирали в рамките на учебния час).  

 В Наредбата за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование (Наредба № 

13 от 21.09.2016 г.) се подчертава, че „гражданското 

образование може да се осъществява: 

 в часа на класа, включително и чрез 

ученическото самоуправление; 

 в заниманията по интереси в рамките на 

целодневна организация на учебния ден; 



 в рамките на дейностите по обща подкрепа за 

личностно развитие по реда и при условията на държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование” 

[4]. 

В член 4 на приетата Наредба се посочват целите на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Оттук може да се изведе и целта на 

гражданското образование, а именно „изгражданe на 

автономна и активна личност, която:  

 разбира и отстоява общочовешките ценности, 

ценностите на демокрацията и човешките права, участва в 

социалния живот по отговорен и ефективен за себе си и за 

обществото начин; 

 познава институциите, структурата и 

процедурите на демократичното общество; 

 зачита значимостта на всяка човешка личност, 

признава правото и ценността на различието, приема 

равнопоставеността на всички в общото социално 

пространство; 

 взаимодейства с членовете на семейството си, 

общността и другите хора по конструктивен и уважителен 

начин; 

 изразява обосновано и критично гражданската си 

позиция; 

 взема самостоятелни решения, проявява 

инициативност и способност да си поставя цели, да планира 

и да обосновава действията си; 

 носи отговорност за поведението си и оценява 

влиянието на постъпките си за своя живот и този на другите 

хора” [4]. 



 Посочените в рамковите изисквания за гражданско 

образование – знания, умения и отношения, които 

учениците трябва да са придобили в края на началния етап 

от училищното образование и които надграждат 

компетентностите от общообразователната подготовка, са 

разпределени в седем области на компетентност – 

Междуличностни взаимоотношения; Социална среда; Права 

на човека; Демократично гражданство; Идентичности и 

различия в обществото; Власт, политика и демократични 

ценности; Социална политика, Справедливост и 

солидарност.  

 Компетентностите в областта на гражданското 

образование се предлага да се придобият чрез обучение в 

часа на класа, чрез разнообразни дейности и работа по 

проекти в различни тематични области. Посочени са 

конкретните тематични области, препоръчителният 

минимален брой часове за всяка от тях. От предложените 

десет области в начален етап се работи по седем. 

 Ако по-задълбочено се разгледат възможностите за 

работа, свързана с проблемите на гражданското 

образование в часа на класа, става ясно, че това на практика 

не е възможно да се осъществи, тъй като по учебен план за 

часа на класа са отредени годишно 32 учебни часа.  

 

 

 

 

 Тематична област 1. 

клас 

2. 

клас 

3. 

клас 

4. 

клас 

1. Патриотично възпитание и 4 4 4 4 



изграждане на национална 

идентичност 

2. Толерантност и 

интеркултурен диалог 

1 1 1 1 

3. Безопасност и движение по 

пътищата  

16 8 8 6 

4. Защита на населението при 

бедствия, аварии, 

катастрофи; първа помощ 

4 4 4 4 

5. Превенция на насилието, 

справяне с гнева и 

агресията, мирно решаване 

на конфликти 

1 1 1 1 

6. Превенция на тероризма и 

поведение при 

терористична атака 

1 1 1 1 

7. Кариерно развитие    1 

  27 19 19 18 

 

Таблица № 1. Тематични области за часа на класа в 

начален етап 

 

 В първи клас за предложените тематични области са 

определени общо 27 часа, като от тях за областта 

„Безопасност и движение по пътищата” са отделени 16 часа, 

а за всички останали теми – 11 часа. Остават само 5 часа, 

които учителят може да използва за формиране на 

посочените в рамковите изисквания компетентности, за 

развиване на класа като общност, за ученическо 

самоуправление. Във 2. и в 3. клас за тематичните области 

са отделени общо 19 часа. Отново най-голям е броят на 



часовете по „Безопасност и движение по пътищата” – 8 

часа. В 4. клас за различните тематични области са 

определени 18 часа. Макар че часовете по „Безопасност и 

движение по пътищата” са намалени като брой, те отново са 

най-много в сравнение с броя часове по останалите теми. В 

оставащите часове (по 13 часа във 2. и в 3. клас и 14 часа – в 

4. клас) се предвижда да се осъществяват занимания и 

дейности, свързани с гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование, за развитие 

на класа като общност, за ученическото самоуправление и 

др.” [4]. Възниква въпросът – как и какво образование да се 

реализира в този оставащ брой часове?  

В Наредбата са посочени и други варианти за 

осъществяване на гражданското образование, а именно – 

чрез самостоятелен учебен предмет (в рамките на 

избираемите часове), както и в заниманията по интереси (в 

рамките на целодневната организация на учебния ден).  

Доколко тези възможности ще се използват (и то 

ефективно), е въпрос, свързан с подготовката и готовността 

на учителите да ги реализират.  

В подкрепа на гражданското образование са 

определени и редица институционални политики,  

„насочени към изграждане и поддържане на демократична 

училищна организационна култура, която насърчава 

спазването на определени правила, процедури, традиции и 

колективни ценности” [4]. Това са: 

 училищни ритуали, свързани с откриване и 

закриване на учебната година; 

 награждаване на отличили се учители и ученици; 

 честване на патронен празник; 



 срещи с бивши възпитаници на училището и др.; 

 избор на ученическа униформа, училищен химн; 

възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и др. 

[4].  

Институционалните политики включват и участие на 

учениците в демократични практики – в различни форми на 

ученическо самоуправление (на ниво паралелка, клас, 

училище); организиране на доброволчески дейности в и 

извън училище; организиране на училищни празници; 

поддържане на училищни медии – вестници, интернет 

страници и др.  

Всичко това е направено с идеята да се съдейства за 

създаването на условия и възможности за „формиране на 

гражданско съзнание и граждански добродетели, за 

усвояване на знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и за 

формиране на умения и готовност за отговорно гражданско 

поведение” [4]. 

От направения преглед на новите образователни 

документи става ясно, че се обръща специално внимание на 

гражданското образование. Това доказва  неговата 

актуалност и съществената му роля за развитието младите 

хора и формирането им като компетентни граждани. 

Остава недоизяснен въпросът как да се реализира на 

практика записаното в нормативните документи и 

подготвени ли са учителите за това.  

Възникват и други въпроси: 

 ако не се изучава предмет в рамките на 

избираемите часове, свързан с гражданското образоваие, 



може ли да се придобият необходимите компетентности 

само в часа на класа? 

 ако не се усвоят необходимите знания и не се 

формират гражданските умения, какво следва? 

 ако се разчита само на записаните в програмите 

дейности за придобиване на социални и граждански 

компетентности, това достатъчно ли е? и т.н. 

Това са само част от въпросите, които са 

предизвикателство към всички, които се вълнуват от 

проблемите в образованието. Един от най-съществените 

дефицити в работата на педагозите е и неосигуреността с 

методически помагала и програми по гражданско 

образование – за избираемите учебни часове, за часа на 

класа, в рамките на целодневната организация, в които да са 

разработени целите, задачите, съдържанието и критериите 

за оценяване на усвоените граждански знания и умения от 

учениците. 

Става ясно, че проблеми, свързани с осъществяването 

на гражданското образование в училище, не липсват, но има 

възможност за промяна, при която обучението да бъде 

ориентирано не само към знания, а и към практически 

умения. За да се постигне това е необходима съгласуваност, 

осигуреност и огромно желание за реализиране на 

заложените в нормативните документи идеи. 

В заключение можем да кажем, че превръщането на 

човека в гражданин е сложен и продължителен процес. В 

резултат на гражданското образование подрастващите могат 

и трябва да усвоят знания и умения за компетентно и 

ефективно участие, които ще им бъдат необходими през 

целия живот. В едно демократично общество всеки 



гражданин има правото сам да избира къде, кога и как да 

участва в обществения живот. Но без определени знания и 

умения той има само две възможности: да не участва или да 

участва без ефект. Това налага стимулирането на 

гражданската активност и компетентност да започне от най-

ранните класове, защото добрият гражданин не се ражда – 

той се формира. 
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