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Професионалното обучение като част от 

образователната система в Япония е свързано с 

подготовката на кадри за производството. Икономиката 

започва да усеща нуждата от обучен персонал в началото на 

90-те години на миналия век. През този период системата на 

професионалните училища в страната започва да се оформя. 
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Първо, учениците завършват начално образование. 

Учебната програма включва: японски език, обществознание, 

аритметика, природознание, музика, изкуства и занаяти, 

физическо възпитание и домакинство. Предвиждат се и 

допълнителни извънкласни дейности, курсове по етика, 

както и интегрирани учебни предмети, които са доста 

широкоспектърни. Четенето и писането са най-важната част 

от учебната програма за начално образование. Освен двете 

сричкови японски азбуки, учениците в края на шести клас 

трябва да са запознати и с най-малко 1006 йероглифа. 

Условието за допускане до професионално-

техническите училища е завършването на първата 

задължителна степен на средното училище, което е с 

продължителност 3 години (за ученици на възраст между 12 

и 15 години). Всяко училище си разработва собствен учебен 

план и програми, съобразявайки се с дадените от 

Министерството на образованието, науката и културата 

указания, като взема под внимание местните условия и 

условията в училището. 

Втората степен на средното училище е с 

продължителност 3 години, в някои случаи – 4 (за ученици 

между 15 и 18 или 19 години).  

След завършване на първата степен па средното 

училище, т.е. след задължителното образование, приемът 

във втората стенен на средното училище се осъществява 

според критерии, определени от Министерството на 

образованието, науката и културата. 

Приемът е с изпити, а процедурата е изключително 

сложна и тежка, което е причина голям брой ученици от 

първата степен на средните училища (около 30 – 40 %) да 
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посещават едновременно с редовното си обучение и 

вечерни курсове, където да се подготвят за приемните 

изпити за втората степен на средното училище. 

Общопризнат факт е, че японските ученици са между най-

натоварените в света. 

Програмите за професионално обучение са наситени 

с етични теми. Смята се, че работникът трябва преди всичко 

да бъде патриотично настроен към държавата, отрасъла и 

предприятието, в което работи. 

През 1899 г. е приета специална резолюция за 

професионалното обучение, според която са създадени пет 

вида училища: технически, селскостопански, търговски, 

търговски и флот, както и допълнителни (без откъсване от 

производството). 

През 1900 г. 116 професионално-технически 

училища функционират в Япония, през 1935 г. техният брой 

достига 961, а през 1945 г. – 1743 броя. Към момента на 

капитулацията на Япония във Втората световна война 

професионалните училища са обучили около 850 000 души. 

В следвоенните години, когато японската икономика 

започва да демонстрира безпрецедентно високи темпове на 

растеж, страната все още има дефицит на обучен персонал. 

Програмата, приета в края на 1948 г. и построена на 

американска основа, се оказала недостатъчна. През 1958 г. е 

приет закон за професионалното обучение. Правителствени 

организации създават „Японската асоциация на 

професионалното обучение“, която да осъществи 

методическо ръководство за обучение в специални центрове 

и консултантски фирми за съответното обучение. 
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Младежите в Япония се запознават с различните 

професии още в общообразователните училища. Учебните 

програми за средните училища са ясно разделени на 

общообразователна и професионална подготовка. Според 

оценки, направени на базата на различни източници, около 

половината от средните училища имат само 

общообразователна ориентация, една четвърт са с 

общообразователни и професионални програми, другата 

част са само с професионална подготовка. 

Общообразователната учебна програма съдържа 

дисциплини, които осигуряват широко общо обучение на 

учениците. Учебните програми за професионална 

подготовка включват дисциплини като: селско стопанство, 

промишлено производство, търговия, риболов и 

домакинство.  

Обучението се провежда от учители, специално 

обучени за тази дейност и завършили практическо 

обучение. Такива учители се обучават в професионално-

технически педагогически институти, където се създават 

възможности за получаване на задълбочени научни и 

приложни знания и сравнително стабилни професионални 

умения. Благодарение на тези учители учениците 

придобиват такова ниво на знания и практически умения, че 

да могат да се присъединят към производствената дейност 

веднага след училище. Завършилите 12-годишен курс на 

обучение се подлагат на 4 – 6-седмичен адаптационен курс, 

като се обучават за определено време в производството. 

В същото време мрежата от професионални училища 

с продължителност на обучение от 1 до 3 години 

непрекъснато се разраства в страната. В официалните 
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доклади такива училища са включени като „други 

образователни институции“. През 1973 г. в Япония има 

повече от 8000 подобни училища. В тях се обучават 1 245 

000 ученици (432 000 момчета и 813 000 момичета). Освен в 

училищата, учениците в Япония са включени в курсове по 

шивачество, икебана, чайна церемония и т н., както и в 

частни „надомни“ курсове с разнообразна насоченост. 

Частни курсове могат да бъдат признати от управителя на 

префектурата. Префектурата е административно-

териториална единица. Япония има 47 префектури. Всяка 

има свой собствен губернатор и еднокамерен парламент. 

След известен период курсовете започват да бъдат 

частично финансирани с публични средства. Властите 

особено доброволно насърчават всичко полезно и 

необходимо за икономиката. 

Основно квалифицирана работна ръка за японската 

индустрия се подготвя от държавните професионални 

училища и центровете за обучение на големите фирми. 

Необходимо да се подчертае, че всички тези институции са 

обединени върху основата на педагогическия принцип на 

„обучение в безупречност“. Това е стил на японската 

образователна система за обучение на специалисти, 

независимо дали се занимават с икебана, с направа на 

мечове, обработка на детайли, монтаж на механизми и др. 

При подготовката въз основа на принципа 

„безупречност“ специалистът изненадва с уменията си, 

въпреки наложената монотонност на работа в някои области 

(например сглобяване на сложни електронни схеми). 

Скучните задачи не влияят на работниците. Лицата им са 

спокойни, очите блестят от ентусиазъм. Те знаят много 
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добре, че е необходимо да се работи безпрепятствено и 

весело. При тези условия на работа и само по този начин 

може да продължи дейността без натрупване на 

допълнителен стрес. Този тип трудова дейност се преподава 

в специализирани професионални училища. 

В местата в Япония, където се усвояват 

професионални умения, учебният процес е по-скоро като 

релаксиращ сеанс. Обучаващите се стремят да не се 

притесняват и да не се страхуват, когато правят грешки. Тъй 

като страхът от грешка създава напрежение, сковава 

мускулите и генерира отрицателни емоции, както е 

отбелязвано и в българската педагогическа/методическа 

литература [1]. В резултат на това настъпват 

преждевременна умора, неудобство и раздразнение. За да се 

избегнат такива нежелани последици, в процеса на учене те 

постигат безупречно преодоляване на всички елементи на 

трудовите действия. Този вид техника е култивирана от 

древни времена в японските частни училища – студия, 

където се преподават калиграфия, живопис, бойни изкуства. 

Голяма част на методите от миналото са прехвърлени в 

системата на професионалното образование. 

Японците обичат да учат дълго и задълбочено. Те не 

търпят суеверие в овладяването на предметите. Преди да 

усвоят конкретно практическо умение, японците получават 

солиден общообразователен фундамент. Всяка програма за 

обучение, например за технически специалисти в Япония, 

се състои от три части – общообразователна, 

общотехническа и специална. До 30% от времето за 

обучение е предназначено за общообразователни, 15% – за 

общотехнически и 55% – за специални технически 
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дисциплини. Пример в това отношение е обучението на 

настройчиците на металорежещи машини. Съдържанието на 

обучението включва социология, японски, английски, 

математика, физика, химия, физическо възпитание; 

общотехнически курс въведение в специалността, механика, 

електротехника, техническо чертане, металознание, 

материалознание, съпротивление на материалите, машинни 

елементи. Курсът от специализираните дисциплини 

включва овладяване на система от навици за настройка на 

машините; усвояват се операции на работното място в 

самото производство. 

Този принцип на изграждане на програми е типичен 

за всяка специалност. В зависимост от периода на 

подготовка се променя само времето, отделено за обучение 

по отделни теми. Съотношението на същите части от 

програмата остава непроменено. По този начин, при 

обучението на специалисти в различните  професии, 

преобладава общото образование. 

В японските предприятия отива обучен персонал, 

имащ солидна общообразователна подготовка и 

притежаващ необходимите специални умения. Независимо 

от това новопостъпилите не се отказват от обучение на 

работните места. Внедряването в производствения процес 

става постепенно. След като новопостъпилият работник 

премине прага на предприятието, той незабавно навлиза в 

системата на производственото обучение. 

Идеята за производственото обучение в Япония идва 

от концепцията за „обучение през целия живот“. Тази 

тенденция е свързана с непрекъснатия процес на 

самообразование и организирано учене в хода на 
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практическата дейност. Гореизведеното понятие се 

основава на дълбоките културни традиции на японската 

нация, създадени под влиянието на будистки догми и 

конфуциански учения. 

При запознаване с начина на живот на японците, с 

техните навици за продължително и трайно учене възниква 

въпросът: „Не се ли притесняват от такова учене?“. 

Отговорът е изключително прост: „Не, не се притесняват!“. 

Японците са убедени в ползата от непрекъснатото учене. От 

детството, пропити от будистката идея за опознаването на 

света около тях, те навлизат в основите на науката, 

изкуството и дори в занаятите с десетилетия. Правят го 

винаги, като се съобразяват с изискванията на принципа за 

„безупречност“. 

Професионалното обучение се възприема от 

завършилите средни училища от второ ниво и дори от 

висшите учебни заведения не като тежест, а като много 

полезна необходимост. Тази нагласа се дължи на факта, че 

японците, когато сменят фирмата и дейността, се нуждаят 

от социална адаптация, за да се „приспособят“ към новите 

условия.  

Схемата за производствено обучение на японските 

предприятия, от една страна, е доста проста, а от друга – 

сложна. Сложността се обяснява с факта, че всяка фирма 

създава собствена система за производствено обучение, 

отговарящо на местните нужди и интереси. 

Независимо от това, възможно е да се определи нещо 

обичайно, което е характерно за повечето фирми и дори да 

се намери най-типичната схема. Пример за това е системата 

за обучение на автомобилната компания „Toyota“. 
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Масовото назначаване на нови работници от 

големите фирми в Япония е предвидено за ученици от 

средните училища и колежите.  

Всички наети се приобщават към атмосферата на 

фирмата. Начинаещите обикновено се настаняват в 

специални хотели, където се „приобщават“ към 

колективните норми на поведение. Служител, който не е 

развил чувство за колективизъм, се счита за неефективен в 

Япония. Следователно по време на периода на адаптация 

първо се обръща внимание на подбора на работните групи. 

Методологията за адаптиране е разработена от Японската 

асоциация за професионално обучение. Много големи 

компании имат специални отдели, отговорни за прилагането 

на тази методология. В практическото си представяне тя 

представлява началната фаза на култивиране на 

работниците в „корпоративния дух“ на фирмата. Само след 

завършване на адаптационния курс, който трае обикновено 

10 – 12 дни, се запознават с техническата страна на 

бъдещата си дейност, с работните места и производствените 

операции, които предстои да осъществяват. 

Уводната техническа ориентация на начинаещите 

може да варира във времето в зависимост от сложността на 

операциите. Онези, които се готвят да работят като 

монтьори, кранисти, оператори на системи и т.н., се 

изпращат на един – два годишни курса или в 

специализирани центрове за обучение. 

Техническата ориентация на новопостъпилите 

обикновено започва с изучаването на подходящи 

инструкции. По правило тези инструкции представляват 

подробно описание на механизми, блокове, системи за 
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контрол и начините им на функциониране. Начинаещият 

трябва да се научи как да подготви машината за работа 

самостоятелно и да успее да премахне притесненията. 

Такова обучение се извършва от инструктори, които са с 

инженерно-техническо образование. 

Практическите умения се осъществяват на 

тренажори, които представляват точно копие на 

съществуващите агрегати. Всеки обучаван получава 

наръчници, изготвени от фирмата. Методът за усвояване на 

умения се основава на японския стил на придобиване на 

опит: 

 в началото се отработват отделните действия, 

на които е разбита цялата производствена операция до 

автоматизиране; 

 усвоените действия се сливат в единен процес 

за управление на машината; 

 доусъвършенстват се трудовите умения и 

привеждането им до автоматизиране; 

 след това обучаваните преминават към реални 

механизми и под ръководството на наставниците започват 

да изпълняват улеснени задачи; 

 веднага след като новопотъпилите достигнат 

способността да изпълняват индивидуални операции, ги 

обединяват за комплексно обучение. Това е качествено нова 

фаза на обучение. 

Комплексното обучение има две цели. От една 

страна, извършване на група операции на металорежещи 

машини и агрегати, а от друга, осъществяване на 

оперативната съвместимост в малките групи. Колективният 

етап на обучение в японските предприятия се приема за 
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най-важния. Японските мениджъри считат организираното 

колективно действие на работните групи за основно 

условие за обезпечаване на високата степен на обученост на 

персонала. 

Работниците, допуснати до самостоятелна работа, 

разбират от самото начало, че техният успех на работното 

място до голяма степен ще зависи от това как те ще 

продължат да напредват в областта на усъвършенстването 

на своите технически познания и умения. Концепцията за 

„обучение през целия живот“ ги вдъхновява да овладеят 

нови върхови постижения. В японските предприятия на тези 

цели служат целенасочени курсове, лекции, конференции, 

различни срещи за обмяна на опит. Работникът 

непрекъснато се вдъхновява от мисълта да не допусне 

ограничаването да работи само за днешния ден. 

Ентусиазира го необходимостта да погледне към бъдещето. 

Използват се методи на преподаване, които, помагат да се 

прехвърли мостът от настоящето към бъдещето. 

Специален пример за това са методите за анализ на 

конкретни технически ситуации и мозъчната атака, които 

развиват творческите способности на обучаваните. Тези 

методи са съотнесени с тяхната интензивна самостоятелна 

работа, тъй като обучението, което се провежда с тези 

методи, изисква сериозна предварителна подготовка. В 

резултат на това концепцията за „обучение през целия 

живот“ се превръща в самообразование. Без значение е 

колко перфектни са организаторите на техническото 

обучение на работниците без откъсване от производството. 

Японците разбират, че по последно посочения начин само 

не може да се реши проблемът с професионалното 
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образование. Онези, които са работили за фирмата в 

продължение на няколко години и са доказали лоялността 

си, се изпращат на специални курсове или дори в 

технически колежи. 

Всяка голяма фирма разполага с технически училища 

и висши учебни заведения, приравнени с колежи. Системата 

осигурява на фирмите 100% възвръщаемост на 

служителите, изпратени за обучение. Те получават по-висок 

социален статус. След като работи 5 – 6 години на 

определено работно място и вече е опитен специалист, 

обученият работник може да поиска повишение на 

възнаграждението. Той се явява пред изпитната комисия, 

която проверява техническите му способности. 

Това е начинът за насърчаване на служителите от 

големите фирми. В малките фирми, където броят на 

служителите е малък, насърчаването се регулира основно от 

заслугите през годините. 

Кандидатите за заемане на длъжността майстор 

обикновено са вече опитни работници с поне 10-годишен 

опит и лоялна служба във фирмата; те са обучени да 

ръководят работна група. Тези кандидати се включват в 

системата за обучение, която осигурява както подобряване 

на професионалните им умения, така и подобряване на 

уменията им за работа с хора. Според терминологията, 

призната от фирма „Тойота“, този етап на подготовка е 

класифициран като „средно техническо образование“. 

Повишаването на професионалните умения обикновено се 

извършва чрез обучение в управленчески умения – лекции и 

семинари. 
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Назначеният майстор незабавно преминава курс за 

ориентация към новата длъжност и се включва в 

практическата работа като лидер на малка работна група. 

Едновременно с квалифицирането по лидерски опит 

майсторът се усъвършенства теоретично: той се обучава 

чрез лекции по педагогика („Как да обучавам?“) и 

психология на управлението („Как да управлявам хората?“). 

След 5 – 7 години положително оцененият и признат лоялен 

лидер на екипа може да бъде повишен до позицията 

господар. 

Едновременно с професионалното управленско 

направление се осъществява интензивно административно 

обучение на майстори, свързано с изпълнението на 

формални задължения. Този тип обучение включва 

планиране, счетоводство и контрол, финансова политика, 

запознаване с местните интереси на дружеството и така 

нататък. Работата на майстора в японската компания се 

счита за сложен вид дейност, която обхваща технологични, 

управленски и административни аспекти на неговия опит. 

Затова тази работа се оценява доста високо. На практика 

всички майстори в японските предприятия преминават 

специални курсове. В същото време те говорят за 

„специалното образование на майсторите“. Обучените 

опитни майстори могат да станат директори на 

предприятия. В съвременните условия все още е 

необходимо да имат диплома, която да удостоверява 

получаването на висше образование. В тази връзка, тези, 

които не са успели да завършат такова обучение, се опитват 

да направят това без откъсване от производството. 
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Представеното по-горе актуализира общата схема на 

производственото обучение в едно модерно японско 

предприятие. Тази схема включва следните етапи:  

 адаптиране на новодошлите към условията на 

фирмата; 

 техническа ориентация и професионално 

обучение; 

 усъвършенстване на професионалната 

квалификация; 

 обучение чрез курсове или технически 

колежи; 

 тест за проверка; 

 ориентация към нова позиция; 

 усъвършенстване на професионалната квалификация 

на новата позиция. 

 

Гореизведените етапи представят същността на 

професионалното образование в Япония. Това модерно 

професионално образование дава на бизнеса възможността 

ефективно да осъществява промишлено производство, 

бързо да въведе и овладее нови технологии, надеждно да 

обвърже компанията с добре обучен персонал. 

С влизането на България в Европейския съюз през 

2007 г. започват процеси на децентрализиране на системата 

на професионалното образование, оптимизиране на мрежата 

от училища, сътрудничество между професионалното 

образование и трудовия пазар, установяване на ефективност 

и качество на професионалното образование и обучение и 

стабилност на реформата в тази система. 
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Основно място в българските професионални 

училища заема професионалната подготовка. 

Общообразователните предмети се изучават в първите 

години от професионалното обучение, а професионалната 

подготовка преобладава през последните години. В резултат 

на това учениците срещат сериозни затруднения при 

полагане на приемните изпити в университетите. 

Друг основен проблем е липсата на съответствие 

между учебните програми и съвременното ниво на науката 

и техниката. Налице са много програми, които са 

ориентирани към несъществуващи професии. Липсва 

комуникация между бизнеса и професионалното 

образование. Професионалните училища обучават кадри, от 

които много често пазарът на труда няма нужда. 

Не по-малко сериозен проблем е, че повечето от 

учениците, завършващи професионалните училища, се 

нуждаят от допълнителна подготовка, за да бъдат 

конкурентоспособни. Причината за това може да се търси в 

по-големия дял теоретична подготовка, в липсата на 

подходящо оборудване в училищата, в отсъствието на 

контакт с бизнеса. 

Преди няколко години в България бе въведено 

дуалното обучение като проект ДОМИНО, финансиран от 

швейцарското правителство. Дуалната система е 

специфичен модел за професионално обучение, който 

поставя акцент върху практическото усвояване на професия 

чрез работа. Учебното време при дуалната система се 

разделя между обучение по теория в професионално 

училище и работа във фирма. С този модел се елиминира 

проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора 
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да намерят работа по желаната професия веднага след 

завършване на училище. Фирмите си спестяват разходите и 

времето за обучаване на новоназначените служители, 

защото те вече имат необходимите знания и умения. 

Към този момент проектът ДОМИНО се оценява 

като много успешен. През учебната 2017/2018 г. в дуално 

обучение по 23 професии са включени 1742 ученици от 79 

паралелки в 45 професионални гимназии. През учебната 

2016/2017 дуалната система обхваща 661 ученици от 49 

паралелки в 19 професионални гимназии, в които се 

провежда обучение по 16 професии. 

Модернизирането на професионалното образование 

и обучение в България е неотложно в контекста на 

засилената световна конкуренция, застаряващото население, 

натиска върху пазара на труда и търсените пътища за 

подобряване на социалното сближаване в Европа. Затова са 

необходими следните действия: 

 оптимизиране на училищната мрежа на регионален 

принцип въз основа на анализ на специфичните нужди, 

условията и заявените инвестиционни намерения по 

общини, области и региони и потребностите на пазара на 

труда; 

 определяне на „защитени” професии с оглед 

подготовка на необходимата за местната, регионалната и 

националната икономика работна сила; 

 разширяване на мрежата от звена за професионална 

информация и ориентиране.  

Системата за професионално образование в Япония 

може да послужи като еталон за обвързване на 

професионалното образование в България с нуждите на 
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пазара на труда с цел предоставяне на специалисти с 

необходимите знания и компетентности за конкретна 

професия – компетентности, придобивани още по време на 

обучението. 
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КУЛТУРНАТА И ЕТНИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТИ 

– ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ В 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА СРЕДА 

 

Ергиджан О. Алиндер-Исмаилова 

 
CULTURAL AND ETHNICAL IDENTITIES – 

FACTORS THAT INFLUENCE THE INTERACTION 

BETWEEN DIFFERENT CULTURE 

REPRESENTATIVES WITHIN THE UNIVERSITY 

 

Ergidzhan O. Alinder-Ismailova 

 

Abstract: The paper discusses the problems of ethnical 

and cultural identities within the university itself where the 

individual develops his/her personality by interacting with 

others. The social sense of the intercultural educational area 

implicates its ability to relay forms of cultural and social 

experience. The process itself involves exchange of meanings, 

development of a unified strategy for interaction, perception and 

understanding of the other/the stranger who is so far away.  

The intercultural educational area presupposes both 

understanding of the complex and multi-dimensional 

personality/background identity that marks the social 

development of the individual and tolerance to diversity 

available in various (co-)identifications. This is a very complex 

and multi-layered process where relations between people are 

enhanced by the inner necessity for collaboration and empathy. 
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Процесът на глобализация обхваща всички сфери на 

човешкия живот през последните няколко десетилетия и е 

причина за най-значимите промени в социален, 

образователен, културен и политически аспект. Очевидният 

положителен ефект от този процес е ежедневната 

комуникацията с представители на различни културни, 

етнически и религиозни групи. В сферата на висшето 

образование сме свидетели на все по-ясно очертаваща се 

тенденция – носители на етнически, религиозни, културни и 

езикови различия да се обучават заедно и тази „особеност” 

да бъде все по-често срещана, а интеркултурността, като 

взаимодействие между тези различия – да бъде желана 

характеристика на висшите училища. Мултикултурната 

разновидност в съвременната образователна система, 

изразена в различните ù етнически, религиозни, културни и 

езикови измерения, е едно от най-сериозните 

предизвикателства пред нейното управление. Нещо повече, 

образователната среда дава възможност за съхраняване 

едновременно на отделните идентичности, повишава 

взаимодействието между различните култури, етнически 

групи, езици и религии и поставя акцент върху общото 

културно наследство.    

При тези обстоятелства обучаващите се и 

работещите в университетска среда са изправени пред 

предизвикателството да взаимодействат ефективно и 
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ежедневно с носители на различен език и култура. 

Развиването на езиковите умения придобива първостепенно 

значение. Променя се и целта на чуждоезиковото обучение 

– важно е да се развива не само езиковата компетенция, но и 

способността за преодоляване на културната бариера. 

Едновременно с това се променят и изискванията към 

индивидуалната компетентност, разбирана като комплекс от 

знания, умения и отношения, които позволяват ефективно 

справяне на личността в ситуации, които все по-често са 

определени от културните различия [Сотирова 2011: 21]. 

В общества, разнообразни в културно отношение, 

толерантността е от решаващо значение. Очевидно е 

необходима проява на искрено признание и уважение към 

разнообразието от културни традиции, етнически и 

културни идентичности и религиозни вярвания. От своя 

страна, за да се постигне социална сплотеност, е 

необходимо хармонично взаимодействие между цели 

етнически и/или национални групи с различен културен 

произход. Според Бялата книга на Съвета на Европа 

интеркултурната комуникация предполага „обмен на гледни 

точки с проява на отвореност и уважение между отделни 

личности и групи с различен етнически, културен, 

религиозен и езиков произход и наследство на основата на 

взаимно разбиране” 

[https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_

final_revised_en.pdf]. 

Каквито и да са подходите при дефинирането на 

понятието култура, важно е да се отбележи, че в основата на 

съдържанието са ценностите. Според Иван Иванов 

ценностите са тези, които диктуват поведението и 
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емоциите, определят начина на живот и етиката. Системата 

от норми на мислене и действие, която контролира 

обществените дела, всъщност проектира в себе си 

ценностите [Иванов 1999: 10]. 

Културната идентичност, както и всяка друга 

социална идентичност, се основава на общ културен 

смисъл, който се осъществява чрез кодирания и 

артикулиран общ език, общо знание и обща памет, обща 

вещно-пространствена среда. Това е онзи запас от общи 

ценности, опит, очаквания и тълкувания, който 

представлява „целия смислов свят” – представата за света и 

за обществото. Културният смисъл се акумулира, 

съхранява, той може да се обогати и динамизира, но 

неговият основен топос на съществуване е в актуалното 

общностно пространство, чрез което се определя, 

самодефинира и чрез това прави една общност културна, 

самобитна, автентична. [Неделчева 2004: 215]. Културната 

памет, която е в основата на културната идентичност, се 

подхранва от традицията и комуникацията, но не се 

препокрива с тях. Именно тази важна особеност определя 

дистанцията и обяснява прекъсванията, конфликтите, 

иновациите, реставрациите, революциите. Културният 

смисъл се концентрира в културната памет.  

Идентичността е свързана със знанието, съзнанието и 

рефлексията. Културата е специфично съдържателно и 

формално проявление на това знание. Идентичността е 

конструиране на културното време, което не може да се 

осъществи без културната памет. Варварите живеят ден за 

ден, като настоящето елиминира миналото и ражда 

забравата. Римляните полагат усилия да удължат 
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настоящето и да запазят миналото, защото целите им са 

насочени към вечността [Цицерон 1992: 169]. Културната 

памет е съществен параметър на културната идентичност, 

защото тя винаги имплицира определена плоскост на 

историческа културология, която задава социалните и 

културните рамки на този процес.  

Днес важна отличителна характеристика на 

културното разнообразие в университетската среда е 

огромният набор от малцинствени групи, които са 

принудени да съжителстват на територията на дадена 

страна и да се обучават в образователните ù институции. 

Затова се засилва значението на ефективните 

интеркултурни взаимоотношения и на комуникацията 

между отделните индивиди. За да функционират успешно и 

в други култури, освен в своята собствена, е необходимо 

хората да проявяват интерес към представителите на 

различните етнически, културни, религиозни и езикови 

групи, да са достатъчно чувствителни, за да забелязват и 

оценяват културните различия, и да имат желание да 

променят своето поведение, като проявяват уважение към 

другостта. Огромното етническо, езиково, религиозно и 

културно разнообразие в обществото логично води до 

необходимостта от търсене и прилагане на най-

подходящата образователна политика в това отношение. 

Многообразието в своята същност днес предявява 

нови изисквания към образованието, заключаващи се в 

следното: 

- приемане и уважение на културните различия; 

- разбиране и зачитане на уникалността на културното 

наследство; 
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- разработване на учебни програми за задоволяване на 

потребностите на културното многообразие на общността; 

- придобиване на нагласи, знания, умения и навици за 

интеркултурно взаимодействие на базата на диалога, 

толерантността и взаимното обогатяващо разбирателство; 

- постигане на социална, политическа, икономическа и 

образователна справедливост срещу всяка проява на 

расизъм и дискриминация. 

Образователното пространство се разглежда като поле 

на активна двустранна комуникация, в която успешният 

процес на обучение зависи от ефективното взаимодействие 

между преподаватели и студенти. Според Алдер 

комуникацията в образователното пространство има шест 

компонента, а успешното ù прилагане води до положителен 

учебен опит и високи академични резултати: [Алдер, 2000: 

75]. 

• комуникатори (преподаватели и студенти) – в 

мултикултурното образователно пространство те са от 

разнообразни култури, с различни ценности, възприятия и 

норми, които силно влияят на техните стилове на учене и 

познание; 

•    съобщение (основно информация); 

•    шум (физически, психологически и изходни 

ограничения); 

•   обкръжаваща среда (относителна атмосфера)  

климат, междуличностни отношения, които зависят от 

процеса на общуване; 

•   канали за връзка – в интеркултурните контексти 
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хората имат различни системи за кодиране на вербалното и 

невербално поведение. При комуникацията тези системи 

могат да създават бариери; 

•    обратна връзка. 

 Пак според Нора Алдер интеркултурната 

комуникация в образователната институция се гарантира от: 

• позитивно отношение към другата култура, 

ситуацията, условията. Липса на преднамереност и 

резервирано отношение. Гъвкавост в комуникацията – 

използване в зависимост от ситуацията на формален и 

неформален стил, на тих или по-силен говор; 

• семейната среда, опита, социалните условия на 

живот на учащите; 

•   моделът на комуникация на приемника – вербален и 

невербален кодекс. 

Не следва да се пренебрегват факторите, които 

затрудняват комуникацията. В противен случай се 

получават различия в интерпретацията на символите:  

•   различия във възприятията – влияят на отношенията 

с другия (може да се дължат на предишния опит и 

обкръжение); 

•  предразсъдъци и субективност – хората виждат това, 

което им се иска да видят; пренебрегва се информацията, 

противоречаща на вече възприетото; 

• впечатлението, което получателят има от 

комуникатора (стереотипи –  категоризиране на други хора 

и ситуации според наблюдаваните сходства между тях); 

•  етноцентризъм – когато една културна група 

измерва думите или поведението на друга група против 
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нейните собствени културни стандарти без опит за 

разбиране; 

•   целите на различните културни групи, свързани с  

комуникацията – може да се различават и неправилно да се 

интерпретират; 

•  език и семантични проблеми – хората интерпретират 

съобщенията в специфичните за езика им термини и в 

зависимост от специфичното възприемане на контекста или 

ситуацията. Думи и символи често означават различни 

неща; 

• недоразумения и неумения за изразяване – много 

индивиди разбират официалния език, но трудно го говорят. 

Необходима е особено прецизна яснота при предаването; 

•  естествен страх от разкриване – хората изпитват 

естествена мнителност и страх от нарушаване на 

интимността в комуникацията; 

•  неефективно възприемане – счита се за най-голямата 

бариера пред ефективната комуникация. Специалната 

емоционална украса при изказване на съобщението, може 

да създаде различни впечатления от информацията. 

Използването на жаргон или високо професионални изрази 

също води до неразбиране; 

•  влияние на групата, с която получателят се 

идентифицира. Съществува тенденция бариерите да стават 

групово достояние. Те са взаимозависими [Бът, 2000: 59]. 

В университетската среда културата има две основни 

функции – да социализира индивидите и да създава лична и 

колективна идентичност. Поведението се моделира от 

културата. То е напълно свободно, но само в рамките на 

културния модел. По този начин даден индивид се 
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интегрира в съответното общество. Всеки човек разполага с 

огромен запас от теории и обяснения на здравия разум за 

собственото си и чуждото поведение. Социалният психолог 

Хайдър отбелязва: „Обикновеният човек има богато и 

дълбоко разбиране за собствената си култура и за тази на 

другите хора, което, макар и неформулирано или само 

мъгляво вербализирано, му помага да взаимодейства с 

околните по повече или по-малко адаптивен начин” [ 

Хайдър 2001: 73]. 

Ефективната работа в мултикултурната образователна 

среда изисква разбиране, уважение и отговорност към 

културите на всеки един от съответната 

етническа/религиозна група. В образователната среда си 

взаимодействат личности с определена култура, която 

подпомага и дава смисъл на живота им. Ролята на 

преподавателите в това взаимодействие е да разберат 

чуждата култура, като я пречупят през собствените си 

ценности. И те следва да са особено чувствителни и 

отговорни в този процес, за да успеят да развият 

интеркултурните компетентности на младите хора, да 

стимулират спонтанността, любознателността и 

самодисциплината им.  

Според Вебер етническата идентичност е „основна, 

защото не е една възможност сред другите форми на 

идентификация, а е идентификация с базова група, без 

която е невъзможен трансферът на емоции, инстинкти и 

спомени”. Етническата идентичност се оказва носител и 

стожер на културата, т.е. на културната идентичност. 

Съществуването на етносите в дадена среда се обуславя от 

разнообразните форми на отношения. Те са зависими един 
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от друг, като по този начин се образува мрежа от 

междуетнически отношения [Вебер 1992: 201]. 

Голямото предизвикателство, пред което се изправя 

университетската среда, особено в последните години, е да 

увеличи интеркултурните умения – преподаватели и 

студенти трябва да установят „родовата компетентност”, да 

се съобразят с етническата и културната идентичност и да я 

обогатяват, като предоставят възможности за 

взаимодействия в различни контекстови ситуации. Именно 

образователната среда е специфичното интеркултурно 

пространство, където се проявяват особено ярко двете на 

пръв поглед взаимоизключващи се тенденции на отстояване 

на идентичността (културна и етническа) и стремеж към 

развиване на мултикултурната среда чрез приобщаване на 

възможно повече културни идентичности: от една страна, 

човек се идентифицира като личност, преминавайки през 

различни фази на своето биологично развитие (детство, 

юношество, зряла възраст и т.н.), а от друга – участва в 

множество социални групи (семейство, приятели, етнически 

общности, икономически и религиозни обединения, 

училищни и университетски общности и т.н.). 

Образователното пространство имплицира в себе си ефект 

от човешките отношения, като целесъобразно е да бъде 

обвързано с позитивни личностни качества, професионална 

ерудираност и компетентност на преподавателя – умения за 

толерантно общуване с личности с различни възможности; 

адекватен на съвременната парадигма стил на преподаване 

и др. [Георгиева 2017: 458]. Теоретичните трактовки от 

началото на XXI век го характеризират като „културно 

определено”. Културата носи в себе си особена 
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специфичност, защото не може да гради релефи, „ако не съ-

същестува” с други култури. Другостта, освен всичко, е и 

елемент от собственото саморазбиране [Леонтович 2003: 

67]. Според културните антрополози „няма разнообразие, 

ако няма своеобразие” и обратното.  

Теоретично, образователната среда благоприятства 

развитието на човешката личност, запазването на 

достойнството и зачитането на основните човешки права и 

свободи чрез прилагане на разработени в дух на 

разбирателство, толерантност и дружелюбие към 

различния/другия образователни програми. 

Образователната среда предполага обмяна на ценности на 

базата на осмисляне и възприемане културната и 

етническата идентификация на Другия. Осмислянето на 

образователното пространство преминава през различни 

етапи, за да се стигне до дефинирането му като 

„образователен процес, в който участниците, представители 

на разнообразни етнически, расови, религиозни и расови 

групи, работят в дух на взаимно уважение и 

взаимозависимост” [Иванов 1999: 14]. Образователната 

среда прави възможни подготовката и възприемането на 

демокрацията и „мултикултурността на едно общество” 

[Бузов 2008: 42]. 

В редица педагогически, антропологически и 

психологически проучвания образователната среда се 

разглежда не само като идеалистична, теоретична и 

философска концепция, тя се трансформира в социална, 

медийна и образователна практика. Последното е от 

съществено значение, тъй като предполага изграждане на 

модел на мислене и поведение в бъдещите поколения, в 
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който основно място заема разбирането към културата на 

другия, зачитането на общочовешките ценности и 

уважението. Образователната среда в глобален план е 

изправена пред предизвикателството да включи в своя 

дневен ред работата с различни малцинствени групи. 

Проблематиката е изключително актуална, тъй като, 

особено през последните няколко години, различните 

интеграционни опити търпят провал. Редица съвременни 

социални изследователи стигат до идеята, че 

образователната среда не трябва да налага еднозначни 

решения, нито да се страхува от различността, напротив – 

от нея се очаква да изтъква уникалността на човешкия опит, 

културното многообразие и дългата история на общуването 

между различните групи и общности. 

Идентичността е динамична, а не статична категория, 

следователно за нейното отстояване е нужна откритост и 

готовност за сътрудничество и обмен. Нагласата за 

безспирна промяна дава възможност на отделния индивид 

да се адаптира и социализира в обществото. Това означава 

да се развиват човешките проницателни способности за 

събития и тенденции, както и за прогнозиране на бъдещето, 

да се моделира индивидуалното функционално поведение в 

съответствие с очакванията на културите, с които човек се 

сблъсква. Уместно е да се отбележи фактът, че културата и 

мултикултурният диалог са в основата на това човек да се 

научи да живее в хармония с другостта. Необходимо е да се 

отбележи, че през последните години висшите училища от 

цял свят поставят като основна своя образователна цел 

интернационализацията в сферата на висшето образование 

и нуждата от разработването на програми за придобиване 
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на междукултурни и глобални компетенции от страна на 

студентите чрез възможности за периоди на обучение в 

чужбина или чрез осъществяване на междукултурен и 

социокултурен диалог с чуждестранни студенти в рамките 

даден университет домакин [Шартнер 2015: 74].  

Въпреки това, все по-голям брой литературни 

източници от последните десетилетия доказват, че е трудно 

да се развият какъвто и да е вид консолидирани 

взаимоотношения между студентите [Де Вита 2002: 36], 

защото разделението (културно и социално) е все по-голямо 

и това пречи на „спонтанното взаимодействие” между тях 

[Гарайс 2012: 56]. Откроява се тенденция на 

противопоставяне на междукултурното взаимодействие в 

рамките на образователната среда [Харисън 2015: 26]. Тези 

констатации подчертават важността от разработването на 

съгласувани институционални политики и стратегии, които 

да насърчат междукултурните взаимодействия [Кудо 2016: 

114]. Образователният сектор признава, че са необходими 

изследвания, които да проучат студентите – техните 

нагласи, цели и мотивация (и то в контекста на 

динамичните взаимодействия с околната среда). Още 

повече, че анализите в годините назад са се фокусирали или 

само върху личността и нейната реакция спрямо 

междукултурния обмен (психологически анализ), или са 

отчитали образователните измерения на междукултурното 

взаимодействие [Волет и Джоунс 2012: 115], а това не 

разкрива всички страни на процеса. Малко внимание е 

отделяно и на взаимодействието на личността със средата, 

особено в контекста на развитието на междукултурните 

отношения в образователното пространство със специален 
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акцент върху динамиката в отношенията между 

представителите на различните култури и самата 

образователна среда, в която се случва това взаимодействие 

[Кудо 2016: 118].  

Обусловеността в мултикултурната университетска 

среда се характеризира с координирани усилия на 

съответните институции за включване на студентите, 

(индивидуално или групово), в процеса на взимане на 

информирано решение за признаване на културното 

различие, с което се сблъскват и по този начин да улеснят 

комуникацията с Другия и да дадат тласък за промяна в 

личностните си нагласи и тези на обществото [Спитери 

2016: 46]. Чуждостта се гради върху взаимност. Тя 

съществува чрез противопоставянето „ние” и „другите” – 

всяко споменаване на „чуждото” съдържа (имплицитно) 

изказване за „родното”. Малцина осъзнават обаче, че 

съобщават нещо за себе си, когато нарекат някого „чужд”. 

Защото усещането за чуждост възниква едва при 

(обикновено несъзнателната) съпоставка със собственото 

поведение и при установяването на несъответствие. Ако се 

промени базата за съпоставка, ще се промени и чувството за 

отчужденост. Знанието за относителността на това чувство 

е много важно в процеса на интеркултурно обучение: 

обучаваните могат да използват всяка констатация на 

другост, за да проверят своя регистър от очаквания и 

съотнасяния, които обикновено се осъществяват 

„автоматично”. Отношението между родното и чуждото 

позволява да се разбере защо общуването с чуждостта може 

да бъде емоционално натоварено: то предполага наличието 

на готовност да поставиш под въпрос себе си и своя 
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привичен свят. Досегът до другостта причинява болка: 

самото допускане на чуждия изисква преодоляване на 

собствената личност и емоционален самоконтрол.  
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ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ И 

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В 

ОБУЧЕНИЕТО И РАБОТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА 

 

Ивайло И. Буров 

 

INTRODUCTION IN INFORMATICS AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

AND WORK IN DIGITAL ENVIRONMENT 

 

Ivaylo I. Burov 

 

 

Abstract: In the process of development, information and 

communication technologies are gradually moving from 

analogue to digital. Currently, digitization is applied in almost 

all information and communication systems. In education, 

digitization is applied to such a degree that we can talk about 

digital learning environment. This article generates and focuses 

on common concepts of digitization. It discusses the main 

principles applied in digitization and a brief historical reference 

in the development of digital technologies. 

 

Keywords: digital environment, analogue signal, digital 

signal, sampling, level quantization, analogue systems, digital 

systems 

 

 

Технологичното развитие в областта на 

електрониката, информационните технологии и 

комуникациите през втората половина на миналия век и 
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понастоящем не само разшири съдържанието на утвърдили 

се вече понятия, но и доведе до възникване на нови понятия 

с по-висока степен на абстрактност. Едно от тези понятия е 

„дигитална среда“. 

Разкриването на съдържанието на това понятие е в 

тясна връзка с използваните принципи при изграждането на 

съвременните информационни и комуникационни 

технологии, а разбирането на това съдържание изисква 

познаване на тези принципи. 

От гледна точка на обучението общото съдържание, 

което се влага в понятието „дигитална среда“, включва 

приложение на: 

 

 
 

От гледна точка на съвременните стратегии на 

обучение, в които активността на обучавания е изведена 

като един от основните фактори в обучението, работата в 

дигитална среда се явява платформата на изява на тази 

активност. 

Някои от благоприятстващите обучението фактори, 

осигурявани от дигиталната среда, са: 

- бърз отдалечен достъп до огромен обем информация; 
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- възможности за бързо търсене на информация; 

- сортиране на информацията по отделни признаци 

или групи признаци; 

- работа в екип, формиран от лица с различно 

географско разположение; 

- представяне на учебното съдържание в реално време 

и като запис; 

- приложение на конферентни връзки при представяне 

на учебното съдържание; 

- преодоляване на затруднения, свързани с различно 

географско положение, транспорт и метеорологични 

условия. 

 

Пример за аналогови технологии 

Като типичен и широко известен представител на 

аналоговите технологични устройства могат да се посочат 

устройствата за звукозапис и възпроизвеждане на 

магнитна лента (касета), станали най-популярни през 

миналия век.  Първият прототип на такова устройство е 

създаден от датския инженер физик Валдемар Поулсен 

(Фиг. 1) през 1898 г. Неговата работа се основава върху 

проучванията и публикациите на американския инженер 

Оберлин Смит (отпреди десетина години). 
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                                                                           Фиг. 1 

 

Преход от аналогови към цифрови технологии 

 

Аналоговитесигнали се отличават с 

непрекъснатост, което теоретично означава, че 

съществуват безброй много стойности, променящи 

се във времето. При аналоговите технологии записът 

на тези стойности е практически ограничен от 

бързодействието на регистриращите сигнала 

устройства и възможностите на носителя за 

съхранение на параметрите на процеса (Фиг. 2). 

 

 

 

 

                                                        

Фиг. 2  

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Фиг. 2 

 

  
 

 

При дигиталните технологии регистрирането и 

съхраняването на параметричните характеристики на 

един процес се свежда до представянето им с краен 

брой стойности, достатъчни за запазване на 
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динамичните информационни характеристики на 

процеса (Фиг. 3). 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                            Фиг. 3 

 

Дискретизация по време на аналоговия сигнал 

При дискретизацията по време се отчитат краен 

(дискретен) брой стойности, характеризиращи даден процес 

за определен времеви интервал. Броят на тези стойности, 

наречени дискрети е определен от честотата на 

дискретизация (Фиг. 4 б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 
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Квантуване по ниво на аналоговия сигнал 

Квантуването по ниво е втората необходима стъпка за 

получаване на дискретен сигнал. Целта е свеждането на 

възможните нива при измерване на амплитудата на сигнала 

до предварително зададен брой (Фиг. 4 в). По този начин 

към дискретизацията на стойностите по време се прибавя и 

дискретното им представяне по ниво и се получава 

дискретен сигнал (Фиг. 4 г). 

 

Грешки при дискретизация и квантуване 

Дискретизацията и квантуването са свързани с 

известна загуба на информация (грешки при 

дискретизацията и квантуването). В зависимост от 

динамиката на сигнала се определя честотата на 

дискретизацията и свързаните с нея грешки (Фиг. 5). 

Съществуват формули, по които може да се изчислят 

приемливата честота на дискретизация и свързаната с това 

получена грешка (например формулата на Котелников). 

 

 

 

 

4 

Квантуването по ниво също е свързано с определена 

грешка, но от друга страна, се използва за намаляване на  

 

Фиг. 5 

 

Квантуването по ниво също е свързано с определена 

грешка, но от друга страна, се използва за намаляване на 
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грешки, породени от шума и смущенията, характерни за 

полупроводниковите устройства и електрическите вериги. 

 

Двоично представяне на данните в дигиталните 

системи 

В съвременните дигитални устройства представянето 

на данните се извършва в двоичен вид. Някои от основните 

фактори, обусловили двоичното представяне на 

информацията в съвременните цифрови системи са: 

- Съответствие между наличие/отсъствие на проява на 

физически процес или негово свойство с представянето му 

чрез две стойности в двоичната система 1/0. 

- Наличието на електрически и електронни елементи, 

функциониращи в режим на две състояния като: 

o проводник (през него протича/не протича ток); 

o електрически ключ (включен/изключен ); 

o реле (включено/изключено и съответно 

отворени/затворени контакти); 

o електронен елемент (отпушен/запушен и 

съответно провежда/не провежда ток); 

o магнитен носител (намагнитен/ненамагнитен)  

- Повишена шумоустойчивост при представяне на 

данните посредством две състояния; 

- Аритметичните операции в двоичната аритметика са 

опростени и по-лесни за изпълнение от компютърни 

системи; 

- Приложението на логически операции над данните е 

осигурено от булевата алгебра (създадена от Джордж 

Бул). 

 

45



 

 

Двоично представяне на данните в дигиталните 

системи. Двоична бройна система 

Двоичната бройна система е позиционна бройна 

система, при която за основа се използва числото 2. 

Базовите и характеристики са: 

 Основа: числото 2 

 Максимален брой стойности в една позиция: 2 

(числата от 0 до 1) 

 Тегловен коефициент: основата на бройната 

система (числото 2) на степен номера на съответната 

позиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6 

 

На фиг. 6 е изобразен един от начините за 

преобразуване на десетичните числа 9 и 8 в двоичен вид, а 

вдясно са представени двоичните числа като дигитален 

сигнал. 

 

Извеждане на понятията „бит“ и „байт“ 

По дефиниция под „бит” се разбира най-малката 

информационна единица при двоичното представяне на 

46



 

 

числата. Наименованието произлиза от англ. „bit”, получено 

като съкратена форма на binary digit – „двоична цифра“. 

Може да се разгледа и като съдържанието на една позиция 

от двоичната бройна система (0 или 1).  

Първите 8-битови микропроцесори, разпространени на 

пазара за персонални компютри, са проектирани за 

обработка и съхранение на двоични стойности с 8 позиции. 

Това определя максималния брой числови стойности, които 

могат да бъдат представени в тези позиции като 28, тоест 

256 или числата от 0 – 255. 

 

 
 

Фиг. 7 

 

Обемът двоично представена информация, определен 

от 8 такива позиции (бита), се нарича байт (Фиг. 7). Байтът 

се явява единица за обем информация, записана в цифров 

вид. Цифровата информация се експлицира като 

последователност от двоични думи, които в компютърните 

системи са известни като машинни думи. 
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Цифрово представяне на сигналите в дигиталните 

системи 

Дискретният сигнал се представя в цифров вид 

като последователност от двоични стойности и може да 

се предава паралелно или последователно към цифрови 

полупроводникови елементи или устройства (Фиг. 8), 

способни да съхраняват или обработват двоични данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Фиг. 8 

 

Последователният (Фиг. 9) и паралелният (Фиг. 10) 

трансфер на данни се явяват основа за развитието и 

изграждането на дигиталните комуникации. 
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Последователно предаване на данни                                                    

 

                                                                 Фиг. 9                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Паралелено предаване на данни 

 

                                                             Фиг. 10 

 

 

 

 

                  Фиг.  

  

Кратък преглед на развитието на дигиталните 

системи 

Развитие на технологичната база 
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Реализацията на дигиталните устройства може да бъде 

изпълнена на различна база от елементи: електромеханична 

(посредством електрически превключватели), 

електромагнитна (посредством релета), електронна 

(посредством електронни елементи като диоди и 

транзистори), микроелектронна (посредством микросхеми), 

оптическа (CD и DVD устройства). Преди откриването на 

полупроводниците за електронни елементи са се ползвали 

радиолампи (Фиг. 11). 

 

 

 
 

                                                                                       Фиг. 11 

 

На съвременния етап на технологично развитие 

акцентът е поставен предимно над нанотехнологически и 

оптоелектронни решения. 

 

Развитие на технологичната база – повишаване на 

степента на интеграция 

През втората половина на двадесети век 

транзисторната технология се развива и усъвършенства. 

Екип от инженери на IBM поставя два транзистора на 

силициева пластина (Фиг. 12), създавайки първата в света 
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интегрална схема, което проправя пътя за разработването на 

микроелектрониката и съответно на компактните 

компютри. 

 

 

                                     

 

                                                              Фиг. 12 

 

На по-късен етап започва интегрирането на няколко 

логически елемента в един чип, което допълнително 

повишава степента на интеграция (Фиг. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Фиг. 13 

 

През 1971 г. Intel пуска в продажба първия търговски 

микропроцесор модел 4004 под името Busicom калкулатор 

(Фиг. 14). Този микропроцесор е с работна честота 108-KHz 

и съдържа 2300 транзистора, 4-битова информационна 
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шина и може да адресира 640 байта оперативна памет 

(RAM). 

 

 

 

                      

 

 

 

                                                                              

                                                                              Фиг. 14 

 

Кратък преглед на развитието на дигиталните 

системи. Преминаване към универсални дигитални 

системи 

През втората половина на двадесети век започва 

създаването на различни полупроводникови дигитални 

устройства, като посредством комбинираното им 

използване става възможно решението на определена 

задача. Теоретически решението на задачата се описва чрез 

принципна схема, която включва подбор на подходящи за 

решението елементи, както и връзките между тях. 

Реализацията на принципната схема включва подбора на 

конкретните елементи, стойности, определящи режимите 

им на работа и физическата реализация на връзките между 

тях. Такава реализация се определя като електронна схема. 

Този подход изисква много усилия за проектиране на 

една дигитална система, при което функционалността и се 

свежда само до решаване на една или строго ограничен кръг 

задачи. 
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Възниква необходимост от създаване на универсална 

дигитална система, която да се проектира еднократно, като 

същевременно с това е приложима спрямо широк кръг от 

задачи. Такова решение предлага Джон фон Нойман. 

Американският учен Джон фон Нойман формулира 

основните принципи на действие на компютъра 

Джон фон Нойман (Фиг. 15) 

предлага архитектура, 

посредством която става 

възможно решаването на 

разнообразни задачи чрез 

използването на само едно 

универсално електронно 

решение. Болшинството от 

съвременните персонални 

компютри са наследници на 

тази архитектура. 

 

                    Фиг. 15 

                                        

                             

 

Първоначалната архитектурата на фон Нойман (Фиг. 

16) се представя като аритметично-логическо устройство 

(АЛУ), памет, управляващо устройство (УУ) и устройства 

за вход и изход. На база на този модел се създават първите 

поколения компютри. 
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                                                                       Фиг. 16 

 

Основната идея, стояща зад тази архитектура е 

използването на последователност от програмни команди 

(инструкции), които се въвеждат в оперативната памет и 

последователно се изпълняват от аритметично логическото 

устройство. 

Универсалността се състои в това, че за решаване на 

различни задачи в оперативната памет могат да бъдат 

зареждани разнообразни програми, съдържащи определен 

набор от програмни команди (инструкции), като това не 

изисква промяна на схемите на свързване на компонентите 

в компютъра. Данните, които се обработват, са представени 

в двоичен вид. 

По-късно моделът се развива и усъвършенства като 

аритметично-логическото устройство и контролното 

устройство се дефинират като „процесор”, а също така се 

добавя и външна памет (съвременните запаметяващи 

устройства), като на тази база се създадат следващите 

поколения компютри (Фиг. 17). 
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                                                                                       Фиг. 17 

 

 

Ако моделът на Фон Нойман се съпостави с 

човешкото мислене, може да се стигне до заключението, че 

съществува известна аналогия с функционалните прояви на 

мисловния процес, доколкото в структурно отношение 

човешкият мозък значително се различава от предложения 

модел на Фон Нойман. В структурно, топологично и дори 

функционално ниво по-близък до човешкия мозък е 

моделът на невронните мрежи. 
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Abstract: The article proposes a concept to clarify the 

concept of "entrepreneurship", based on the current technology 

and entrepreneurship learning documentation for an initial 

stage. The content aspects of entrepreneurial culture are related 

to: the value system that derives from moral and ethical norms 

in society as a whole, culture and especially the material culture 

of every member of that society, organizational culture, 

teamwork, creativity, as well as knowledge of the economy. 
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Основната визия на учебното съдържание по 

технологии и предприемачество се определя от ключовата 

компетентност „инициативност и предприемчивост”. Това е 
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свързано с промяна в парадигмата на технологичното 

обучение, фаворизираща изпълнителската дейност на 

учениците. Чрез изработването на различни изделия се цели 

провокирането на учениците към дейност, посредством 

която те усвояват знания, формират умения, изграждат 

компетентности от техносферата и икономиката и 

възпитават качества в контекста на предприемаческата 

култура. Крайният продукт от учебно-трудовата дейност 

обаче не е и не може да бъде изработеното изделие. 

Изработването може да е по-скоро предпоставка за изява на 

детето, за самостоятелно вземане на решение и поемане на 

отговорност за извършваната дейност [8]. 

Според Европейската референтна рамка ключовата 

компетентност „инициативност и предприемчивост” е 

„способността сами да предизвикваме промени и умението 

да приветстваме, поддържаме и да се пригаждаме към 

новостите, породени от външни фактори. 

Предприемчивостта предполага поемане на отговорност за 

собствените действия – позитивни или негативни, да 

изградим стратегия и да определим цели, които да 

постигаме, и да сме мотивирани за успех” [7]. 

В най-общ смисъл предприемаческата култура се 

свързва с: ценностната система, която е производна на 

моралните и етичните норми в обществото като цяло, на 

културата (и особено на материалната култура) на всеки 

член на това общество, организационната култура, 

умението за работа в екип, креативността. От особена 

важност са познанията в областта на икономиката. 

Предприемаческата ценностна система се опира на 

пет основни стълба: независимост; лидерство; 
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иновативност; поемане на риск; съзидателност [6]. В този 

смисъл основната за обучението по технологии и 

предприемачество ключова компетентност се разглежда 

като следствие от осигуряваните практико-действени 

условия за избор на активност – самостоятелно вземане на 

решение и поемане на отговорност за извършваната учебно-

трудова дейност съобразно индивидуалните потребности и 

възможности на всеки ученик (познавателни, емоционално-

афективни и психомоторни). Тази активност има свои 

конкретни измерения в актуалните учебни програми за 

технологично обучение, но от съществено значение е и 

педагогическата компетентност на учителя, която може да 

му подскаже как да накара ученика „да прояви 

инициативност“, „да разбере необходимостта от 

организация и контрол на дейностите“, „да предлага и 

дискутира идеи и решения в практическата работа“, да 

стимулира „ученето чрез откриване“ [2]. 

Активността на личността е основен двигател на 

човешкия прогрес. Ето защо е необходимо да се създават 

предпоставки за нейната проява и развитие още в най-ранна 

възраст. Началният етап на основната училищна степен е 

много важен за развитието на личността в тази насока, тъй 

като:  

 В тази възраст децата се ограмотяват и вече могат 

да използват писмени източници на информация, в това 

число интернет. Това трябва да се използва като 

възможност за самостоятелно обогатяване на познанията. За 

да се създаде необходимата мотивация и готовност за 

осъществяване на подобна интелектуална по характер 
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дейност, е необходимо да се подбират задачи за проучване, 

които отговарят на интересите на учениците.  

 Интересът към учебната дейност и опознаването 

на света, особено към постиженията от областта на 

техниката и технологиите, са на сравнително високо ниво 

през този период от личностното развитие.  

 Бележат развитие психичните процеси – през 

първите две години предимно се натрупват знания и 

умения, след което се създават условия за осезателна проява 

и развитие на мисловните операции – анализ, синтез, 

обобщение и други. Това позволява по-успешно прилагане 

на продуктивните стратегии на обучение и развитие на 

логическото мислене. 

 Налице са условия за осъществяване на 

съвременни форми на обучение, като например, проектната, 

която може да се реализира както в рамките на един учебен 

предмет, така и на по-широка, междупредметна основа. В 

резултат знанията от различни области се осмислят и 

прилагат в практиката [3]. 

За да се създадат условия за изграждане на основите 

на предприемаческата култура в І – ІV клас, е необходимо 

възможностите за формиране на активна позиция на 

учениците в часовете по технологии и предприемачество да 

се изяснят както в съдържателен, така и в методически 

аспект. Считам, че те могат да се систематизират по 

следния начин: 

 Самостоятелно проучване на тема или 

проблем. 
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Често, в стремежа си да научим нашите възпитаници 

на много неща, използваме разказа, за да ги залеем със 

събраната от нас информация. Поставени в ролята на 

слушатели, те понякога скучаят, или не възприемат изцяло 

всичко онова, което ние считаме за необходимо, изпитват 

апатия, а това води до създаването на трайна нагласа за 

пасивност. Много по-ценно е да поставим децата в 

ситуация, позволяваща им сами да достигнат до конкретни 

знания и определени изводи. Тогава и учебната среда се 

насища с повече емоции, с повече възможности за контакти, 

за активна мисловна дейност и личностна изява. Укрепва 

самочувствието на учениците и тяхната увереност, че могат 

самостоятелно да стигнат до знанието.  

 Познаване на основни професии и 

необходимостта от определени умения и качества, свързани 

с тях. 

 Създаване на нагласи за създаване на 

действено-практическа позиция – предлагане и 

защитаване на собствени идеи. Знаещият може да заеме 

позиция и да я защити. 

 Осъществяване на избор. 

Учениците трябва да имат правото и културата да 

избират. По този начин им предоставяме възможност да 

преценяват, да съобразяват, за да вземат съответното 

решение. Разбира се, за целта са нужни и знания. Какво да 

изберем за закуска, подарък, дори занимание през 

свободното време? Вземането на правилни решения е 

обусловено от степента на познания на индивида. Дали 

детето ще избере чипс или плод зависи от това дали то е 
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запознато със съдържанието на понятието „здравословно 

хранене”. 

Възможността за избор трябва да се превърне в 

осъзната свобода и отговорност. Тя може да бъде мотив за 

усвояване на механизмите за развитие на познавателната 

активност, на потребностите да се овладяват знания и 

умения, за да се намери най-доброто решение. Знаещият е 

свободен и уверен в себе си! 

 Една от най-популярните възможности за 

осъществяване на избор се свързва с материалите. Ето защо 

е важно да се познават техните разновидности и свойства. 

Опитите и лабораторните упражнения са най-подходящи за 

активно и трайно запомняне и осмисляне на тази 

информация.  

 Избор на техники. 

Учителят не трябва да разчита единствено и само на 

предложените в учебника техники за обработка на 

материали и декориране и изделия. Съобразяването с 

уменията, сръчността и интересите на учениците стимулира 

учителя да добавя и други, подходящи за учениците 

техники, за да имат те правото и възможността на избор. 

Особен интерес проявяват обучаваните към техниките за 

естетическо изграждане на моделите и изделията. Тук в 

най-висока степен проявяват и своята креативност. 

Целесъобразно е осъществяването на междупредметна 

връзка с изобразително изкуство, както и самостоятелното 

проучване на идеи от интернет, от родители и близки. 

 Изборът на конструкция е сравнително трудна  

задача за тази възрастова група. За да бъде осмислен и 

обоснован, той трябва да се свързва с определен критерий – 
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здравина, стабилност, подвижност и други. Разбира се, 

трябва да сме сигурни преди това, че достатъчно добре сме 

изяснили съответното значение на понятието в технически 

и технологичен аспект.  

Предлагането на повече варианти за реализиране на 

практическата задача, обикновено отключва активността и 

креативността на учениците. 

 Участието в благотворителни каузи е важен  

акцент в ценностната система на предприемачеството. 

 Поемане на отговорност. 

 Рефлексивна дейност.  

Формирането на умение за осъществяване на 

обективна рефлексия и саморефлексия е продължителен 

процес, в основата на който е както познанието, така и 

изявата на активна позиция. Умението за самостоятелен 

избор на критерии за оценяване на практико-приложната 

дейност в процеса на технологично обучение се създава на 

определени достигнати нива на технологична и 

организационна култура у учениците. Формирането на тези 

нива е продължителен процес, в който педагогът трябва да 

създаде необходимите педагогически условия чрез 

използване на разнообразни дидактически инструменти и 

подходи [4]. 

Умението за осъществяване на обективна оценка на 

целесъобразността на собствените и чуждите решения е 

изключително необходимо качество и признак на 

предприемаческата култура на личността.  

Материалната култура обикновено се свързва с 

техническата компетентност на учениците. Познаването на 
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материали, техники и технологии е един от необходимите ù 

компоненти. За решаването на технически проблем и 

осъществяването на творчески подход в практико-

приложната дейност (освен конкретни знания в съответната 

област) са необходими познания за подходите за 

разрешаване на проблемни ситуации, както и редица 

психични качества като: съобразителност, въображение, 

пространствени представи, логическо, абстрактно мислене и 

други. Те се създават и развиват в условията на активност и 

креативност. 

Познанията от областта на икономиката, свързани с 

уменията за планиране на бюджет, изчисляване на приходи 

и разходи, разбиране на движението на парите в обществото 

и ролята на банката, разбирането на необходимостта от 

икономии и спестовност, са също необходим компонент и 

отличителна черта на предприемаческата култура. За да се 

планира и реализира една инициатива, трябва да се 

преценят икономическите фактори. Това гарантира нейната 

ефективност. Колкото по-рано се запознаят учениците с 

реалните икономически условия и фактори, толкова по-

добре аргументирани и реализуеми ще бъдат техническите 

идеи, мероприятията, благотворителните акции, които те 

предлагат.  

Организационната култура е необходимо условие 

както за подготовката и реализацията, така и за 

презентацията на един продукт, на инициатива, проект. Тук 

се включват уменията за подреждане на работното място, 

материално-техническото осигуряване на дейността, 

създаването на ефективна организация на практическата 

работа, предлагането и аргументирането на идеи, както и 
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умението за презентиране на крайния продукт. Важно е 

учениците да се запознаят със спецефиката на работата по 

проект и да разберат ефективността на такъв вид 

организация. Неслучайно в учебните програми това е 

заложено като основен акцент. 

Проява на креативност  

Творческите способности на човека често означаваме с 

термина „креативност“. Те са съвкупност от мисловни и 

личностни качества, които благоприятстват откриването на 

нови начини за решаване на поставени в теорията и 

практиката задачи и проблеми. Чрез това понятие се 

характеризира творческата, съзидателната или 

конструктивната страна на човешката индивидуалност [1]. 

Креативността се отключва, когато субектът е 

мотивиран да поеме определена отговорност и когато му 

бъде осигурена максимална самостоятелност, за да я 

реализира. Това е качество, което е изключително важно и 

допълва характеристиката на предприемаческата култура на 

личността. За развитието на креативността у учениците е 

необходимо да бъдат създадени условия за активното им 

участие в образователния процес. Затова е много важно те 

да се обучават в условия, в които не само се овладяват 

наготово знания и умения. За да станат мислещи, креативни 

личности, способни в бъдеще самостоятелно да надграждат 

и развиват интелектуалния си потенциал, те трябва да 

станат активни участници в усвояване на новото и да бъдат 

стимулират към творческата му интерпретация. 

Умение за работа в екип 

Това е друго, необходимо за предприемаческата 

култура, качество. Умението да се изслушват другите, да се 
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уважава тяхната гледна точка, да се съгласуват мнения в 

рамките на екипа, е условие и предпоставка за успех, 

формират се толерантни и етични взаимоотношения в 

колектива. Ето защо в учебните програми и насоките за 

тяхната реализация все повече се препоръчва тази форма за 

организация на дейността. Това не изключва възможността 

педагозите да създават условия за още по-осезаемото ù 

прилагане в учебния процес. 

Не трябва да се забравя, че учебникът е една основа за 

реализация на учебната програма. Ролята на учителя е да 

подбере правилно съотношението между репродуктивни и 

продуктивни дейности, съобразно нивото на класа, както и 

вида на използваните дидактически инструменти. В тази 

връзка на първо място е необходимо да се увеличи делът на 

подбуждащата информация в учебния процес за сметка на 

констатиращата, за да се гарантира активната роля на 

ученика при усвояване на знания и умения [5].  

Учебните програми предоставят свобода при подбора 

на методи и средства за постигане на очакваните резултати. 

Препоръчително е учебното съдържание да се реализира 

чрез разнообразни форми и дейности, осигуряващи 

взаимодействие между учениците. Да се създават 

дидактически условия за познавателното и личностното им 

развитие чрез генерирането на идеи, колективно обсъждане, 

вземане на решение, тестване на модели. Да се стимулира и 

подкрепя самостоятелната им проучвателна работа. Чрез 

подходящи дейности да се осъществява процесът на 

възпитание на личностно значимите качества 

инициативност, предприемчивост и отговорност, които са 

взаимно свързани и обусловени.   
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МАТЕМАТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА НА ШЕСТ – 
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Kalina I. Aleksieva 

 

Abstract: The article presents a characterization of 

state mathematical educational curricula for preparatory group 

programs in the field of Mathematics from 2003 and 2016 

within the context of state educational requirements and 

standards. It analyzes good mathematical accomplishments 

through the application of the mathematical content in the 

education per the curriculum from 2003 and the mathematical 

content, per the higher perceptive abilities of contemporary 

children within the educational context. 
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Проблемът за математическата подготовка на шест – 

седемгодишните деца за училище е традиционен, но и 

актуален и значим, с нови измерения, продиктувани от 

реформите в предучилищното и училищно образование.  
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В мотивите [11] и Концепцията [10] за основните 

принципи и иновативните моменти в проекта на нов закон 

за предучилищното и училищното образование е записано, 

че в информационния век, в обществото на знанието, 

основна цел на образованието е не механичното усвояване и 

възпроизвеждане на готови масиви от знания, а формиране 

на умения за работа с постоянно променяща се информация, 

усвояване на методи на учене, развитие на ключови 

компетентности и нагласи за учене през целия живот. 

Новата образователна парадигма следва да отговори на 

потребностите на хората в условията на новата 

информационна епоха, на глобализиращия се свят и да е 

адаптивна към препоръките и политиките на Европейския 

съюз. Европеизирането на българското образование и 

обучение е основен държавен приоритет, който налага 

създаването на нормативна рамка, очертаваща 

изпреварващо посоката на развитие на детската градина и 

училището в следващите 10 – 15 години. 

С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за 

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

79 от 13.10.2015 г.) [7] се уреждат основните принципни 

положения в областта на образованието и се въвеждат 

държавни образователни стандарти (ДОС), които са 

съвкупност от задължителни изисквания за резултатите и 

условията, както и за процесите за тяхното постигане в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

Иновативни по своята същност, ДОС оставят достатъчно 

свободно пространство на образователните институции и на 

учителя да се съобразява с конкретните условия на средата.  

Реформите в образователната система за 
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предучилищна подготовка и въвеждането на държавни 

образователни стандарти за предучилищно образование 

правят предучилищното образование равностоен партньор 

на началното образование. Според Наредба № 5 от 

03.06.2016 г. предучилищното образование (чл. 3 – 5, чл. 

27 – 28 и чл. 35 – 36) е: 

 задължително от учебната година, която е с начало 

в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, 

и се осъществява в трета и четвърта подготвителна 

възрастова група;  

 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;  

 детската градина, съответно училището, издава 

удостоверение за задължително предучилищно 

образование за децата от подготвителните възрастови 

групи в края на предучилищното образование и др.  

Налагат се нови решения на теоретико-

практическия въпрос относно готовността на детето за 

училище. 

Готовността има много определения и 

интерпретации, но в общ план се отнася до развитие на 

широк спектър от знания, умения и ценности, които са 

добра основа за успешно обучение в училище. Тя съдържа 

пет аспекта на развитието на децата, които са важни за 

прехода им към училищно обучение: физическо 

благосъстояние и двигателно развитие, социално и 

емоционално развитие, мотивация за учене, достъпни за 
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възрастта интелектуални умения, елементарна езикова и 

математическа подготовка и общи познания. 

Понятието „математическа подготовка“ (като 

дидактическо понятие) е в сложни отношения с други 

понятия, които си кореспондират с понятието готовност на 

детето за училище. Такива са понятията: обща подготовка, 

специална подготовка, психическа подготовка и 

интелектуална подготовка (респ. интелектуална 

готовност), социално-личностна готовност и др.  

Понятията, детерминиращи понятието „математическа 

подготовка“ имат сложно съдържание и се разглеждат от 

различни педагого-психологически страни [3, 4, 13]. 

Готовността за училищно обучение, отбелязва Д. 

Батоева (2006) по принцип е основа за извършване на 

някакво действие, дейност. Училищната готовност изразява 

готовността на предучилищното дете за постъпване в 

училище и за успешно справяне с новия вид дейност – 

учебната, с новите условия на живот и обучение в училище. 

Изразява възможностите на бъдещия първокласник за 

справяне с учебно-училищните задължения и поемане на 

новата социална роля – ученик. Готовността е личностен 

феномен и се изгражда върху училищната зрелост и 

подготовката за училище от детските заведения и с участие 

на семейството. Засяга всички страни и затова са 

разграничени: социално-нравствена готовност, 

интелектуална готовност, емоционално-волева готовност 

и физическа готовност, които са свързани помежду си и 

взаимно си влияят [4, с. 363 – 371]. 

Под интелектуална подготовка и готовност се 

разбира развитие на сензорни процеси, на познавателни 
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процеси и степен на формираност на качества на ума, 

умения да се поставя и конкретизира цел, да се подбират 

средства за решаването ѝ [13, с. 29 – 36]. 

Личностната и волевата готовност се 

характеризират със способността на детето да поеме новата 

социална позиция „ученик“ и с формирането на основните 

структурни компоненти на волевото действие – спазване на 

поставена цел, вземане на решение, планиране на дейността 

и реализиране на плана, преодоляване на трудности и др. 

Специалната подготовка и готовност са част от 

системата на общата подготовка, подпомагаща цялостното 

развитие на детето и разгръщаща неговите потенциални 

възможности, което се отразява върху практическата страна 

на проблема – възприемане и усвояване на учебното 

съдържание [3, с. 5]. 

Според Д. Батоева връзката между общата и 

специалната готовност не е еднопосочна, „…тъй като не 

само общата готовност е предпоставка за развитието на 

специалната, но и обратно“. Известно е, че невинаги 

високата степен на интелектуално развитие съвпада с 

личностната готовност. Според авторката, работила дълго 

време върху проблемите на диагностиката на готовността и 

натрупала голям експериментален опит, „…се изисква 

наличие на определени свойства, качества на личността на 

детето, рефлексия (наблюдение на собствените действия и 

поведения), равнище на формирането на „Аз-а“ [3, с. 6]. В 

по-новите си теоретико-емпирични изследвания Д. Батоева 

извежда и необходимостта от психомоторна готовност на 

детето за училище. Постъпвайки в училище, според нея, 

първокласникът трябва да има необходимата психомоторна 
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готовност. Това е сложно понятие, имплицитно съдържащо 

няколко понятия: готовност, моторика, сензорика, 

сензомоторика, поради което психомоторната готовност 

може да се свързва с най-общото понятие „…обща 

готовност за училищно обучение“ [3, с. 50]. 

 

 
 

Схема 1. Структурен модел на понятието математическа подготовка на 

деца от 5 – 7-годишна възраст 

 

Представеният модел (Схема 1) отразява мястото на 

специалната подготовка като елемент от общата 

подготовка на детето за училище, разкрива връзките и 

отношенията между отделните конструкти и между 

основните аспекти на математическата подготовка в 
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образователния процес. 

Основна цел на обучението по математика в 

подготвителната група е развитие на готовност за по-лесен 

преход в първи клас, насочена към:  

 Формиране на необходимото равнище на 

математически представи за числата, величините, 

пространството и геометричните фигури; 

 Развитие на логическо мислене (мисловните 

операции анализ, синтез, сравнение, обобщение, сериация, 

класификация) и другите психически процеси 

(възприемане, запаметяване, пресъздаващо и творческо 

въображение и др.); 

 Развитие на личностни качества у децата 

(мотивационна готовност, нравствени качества, воля и др.).   

Подготвителната група е общопсихологическа и 

личностна подготовка за училищно обучение в условията на 

преход към училищно обучение, а ученето е уникална 

ценност за всяко дете, която му се осигурява чрез 

образователните направления, ядра и цели, задаващи 

съдържанието им; подготвителната група е образователна 

среда за прехода от външна към вътрешна готовност за 

училище, който определя ценността и самоинициативата на 

детето за учене; реализира откриването и стимулирането на 

образователния потенциал на всяко дете.  

Факт са настъпилите промени в Закона за народната 

просвета (бр. 90 на ДВ, 2002 г.) и в Наредба № 4 от 

18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка 

(изм. и доп., бр. 70 от 26.08.2005 г.), узаконени в Закона за 

предучилищно и училищно образование (ДВ, бр. 79 от 

13.10.2015 г.); налице са и новите държавни образователни 
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стандарти (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование, Приложение № 2 към чл. 28, ал. 2, т. 2). 

Всичко това налага преразглеждане и ново структуриране 

на съдържанието на математическата подготовка, нова 

класификация на методите и средствата за обучаващо 

въздействие.  

Специално внимание заслужава образователното 

съдържание по направление „Математика“ в програмите за 

подготвителните групи от 2003 г. и от 2016 г. (заложено в 

нормативните документи), на което ще се спрем в 

настоящата статия. 

Програмата за предучилищната подготвителна група 

от 2003 г. [5] се основава на постиженията от реформата на 

образованието ни в предходните години – изводите от 

националните, действащи от 1993 г. програми за 

предучилищно възпитание, от въвеждането на 

образователните стандарти за предучилищно възпитание и 

подготовка, на учебните програми за първи клас, одобрени 

през 2002 година и задаващи нови тенденции за началното 

образование. Публикуваните държавни образователни 

изисквания и промените в Закона за народната просвета (бр. 

90 на ДВ 2002 г.) изискват да се отговори на обществените 

образователни приоритети в подготвителните групи в 

детската градина. 

В Общото представяне на програмата за 

подготвителна група по образователно направление 

„Математика“ математическата подготовка в 

подготвителна група в детската градина е насочена към 

формиране на елементарни математически представи, 

съобразени с психическите особености на детето и 
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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.  

Акцентът се поставя върху стимулирането на 

познавателната активност и усъвършенстването на 

математическите представи на децата. Затова основна цел 

на математическата подготовка е да се въведе детето в 

света на математическите отношения чрез нагледно-

практическия му всекидневен опит и на тази основа да се 

осигурят обобщени начини за систематизирането му.  

Образователното математическо съдържание и 

очакваните резултати за математическата подготовка за 

училище са структурирани в пет ядра: „Количествени 

отношения“, „Измерване“, „Пространствени отношения“, 

„Времеви отношения“, „Геометрични фигури“. 

Цели на образователното направление: 

1. Формиране на обобщени количествени представи и 

овладяване на умения за сравняване и оценяване на 

количествени отношения. 

2. Формиране на елементарни представи за числата от 

едно до десет и отношенията им в числовата редица; 

формиране на елементарни представи за графичните 

знаци. 

3. Формиране на елементарни представи за добавяне и 

отнемане на един или два обекта. 

4. Формиране на елементарни представи за величини и 

измерването им. 

5. Формиране на елементарни представи за 
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пространствени отношения, направления и посоки; 

развиване на умения за ориентиране в пространството. 

6. Формиране на елементарни времеви представи и 

възприемане на часовника като уред за измерване на време. 

7. Формиране на елементарни представи за основни 

геометрични фигури и сравняване на формата на предмети 

и обекти с тях.  

С влизане в сила на Закона за предучилищно и 

училищно образование се установяват нови държавни 

образователни стандарти за предучилищното образование 

[6]. 

За предучилищната математическа подготовка на 

децата в Наредба № 5 за предучилищното образование са 

посочени общите цели на образователното направление в 

контекста на осъществяване на приемственост „детска 

градина – училище“.  

„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, 

77



 

 

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 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 [6]. 

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; 
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- 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; 
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- 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 тях 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.  

Обучението по математика в подготвителните групи 

запазва игровия модел за усвояване на математически 

знания и умения, който е твърде свойствен за детската 

градина и се явява като част от цялостната система на 

математическата подготовка. Образно-символичният 

характер на игрите и упражненията позволява те да се 

използват като средство за развиване на въображението и 

нагледно-образното мислене, овладяване на знаковата 

функция на съзнанието и формирането на предпоставки за 

развитие на логическото мислене [12]. 

Проблемът за математическата подготовка на 

децата от предучилищна възраст е провокиран от 
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необходимостта за:   

• съобразяване и ориентиране на целта ѝ с новите 

цели и съдържание на програмата по образователно 

направление „Математика“;  

• създаване на специална познавателна среда 

(методи, похвати, средства, форми) за осигуряване на 

интелектуална и обща готовност за бъдещото 

математическо обучение на детето; 

• достигане до изискванията за очакваните резултати 

от обучението по образователното направление в отделните 

възрастови групи. 

Анализът на математическото съдържание в учебната 

програма от 2016 г. и очакваните резултати (знания, умения, 

отношения) по образователните ядра ни дава основания да 

направим следните констатации: 

1. В  последните нормативни документи от 2016 г. за 

предучилищното образование е налице подчертано 

олекотяване на образователното съдържание и съответно 

занижени очаквани резултати по образователните ядра в 

сравнение с успешно работещите от 2003 г. до 2016 г. 

изисквания и стандарти по образователно направление 

„Математика“ за подготвителна група/клас. Поредица от 

наши и други авторски проучвания и изследвания за нивото 

на математическата подготовка на децата от 

подготвителната група/клас за училище показват, че 

съвременните 6 – 7-годишни деца притежават 

математически знания и умения, които напълно покриват и 

надхвърлят по някои показатели установените държавни 

образователни изисквания и стандарти [1, 2, 8]. Считаме, че 

обогатеното учебно съдържание в действащите сега учебни 
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програми за първи клас, съобразени с новите тенденции в 

развитието на началното образование и достигането на 

компетентности – математически знания, умения и 

отношения, налага математическата подготовка в 

подготвителна група/клас да е обезпечена с по-

разнообразно и наситено съдържание.  

2. Нарушен е принципът за спираловидно и системно 

надграждане по сложност на знанията от първа до четвърта 

група. Липсва уточняване на специфичните за детската 

възраст равнища при овладяване на съответното 

образователно математическо съдържание – емпиричното 

(предметно-манипулативната дейност) и рефлексивното 

(експериментално-схематичната и моделиращата дейност), 

проблем е и липсващото важно образователно съдържание в 

образователните ядра за всяка възрастова група. 

3. Конкретно за четвърта подготвителна група липсва 

образователно съдържание за цифрите; моделиране и 

изписване на графичния им знак; знаците за сравнение на 

количества и числа; връзките между количествата и 

цифрите; липсва дейността измерване с предметни условни 

мерки; липсват модели на банкноти и монети (доказано 

добри практики от учебната програма от 2003 г.).  

4. Твърде слабо е засегнато използването на 

моделирането в обучението по математика, а това 

моделиране се явява доказана добра практика (от учебната 

програма от 2003 г.) и ефективен метод за постигане на 

поставените образователни цели. Моделирането съдейства 

за формиране на математически умения у децата. В 

приоритетната за момента игрова форма на децата може да 

се предостави да съставят задачи по модел в графичен или в 
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умствен план; да различават задача от приказка, разказ или 

гатанка; да разбират структурата на задачата; да умеят да 

анализират задачата; да моделират задача с графичен модел: 

рисунка, фигурки, моделиране на цифри или графичен знак. 

5. При съвременния модел за постигането на 

математически компетентности, както и за постигането на 

допълнителни компетентности, не се допуска задаването на 

домашна работа и работа с познавателните книжки вкъщи. 

Това би създало трудности в организацията на 

самостоятелната работа при подготовката на домашната 

работа в първи клас, а дори и в по-горните класове. Има се 

предвид продължителността на формиране на навици и 

умения за съзнателна самоподготовка на ученика; също така 

би ограничило ангажираността на родителя към учебния 

процес в училище, което е твърде необходимо в актуалната 

реалност.  

В заключение ще представим данни от проведено 

мащабно изследване от американски учени сред над 35 000 

деца от САЩ, Канада и Великобритания. Учените 

наблюдават различни фактори, които биха оказали влияние 

върху бъдещия академичен успех на децата: IQ, доход на 

семейството, пол, темперамент, поведение, дали 

семейството е от един или двама родители, а също така и 

елементарни познания по математика и четене. Фактите са 

категорични: най-голямо значение за бъдещия успех на 

едно дете оказват началните академични знания, с които 

стартират образованието – елементарни познания по 

математика и четене. Няма значение дали детето е 

агресивно или свито, дали трудно се сприятелява или е 

много комуникативно, дали идва от богато семейство или 
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от бедно, дали е момче или момиче. Единствено го отличава 

това с какви познания постъпва в детската градина на 3-

годишна възраст и после как ги развива.  

„Установихме, че ранните академични умения 

(елементарна математика и грамотност) на едно дете са най-

добрият фактор за предсказване на негов бъдещ успех. На 

трето място е умението му да внимава, да се концентрира“, 

споделя икономистът Грег Дънкан, професор в University 

of California Irvine и автор на мащабното изследване [14]. 

„Овладяването на ранните умения по математика се 

оказва важен параметър за прогнозиране не само за бъдещи 

математически постижения на дадено дете, но има и връзка 

дори и с прогнозиране на бъдещи постижения в 

грамотността и четенето“, допълва професор Грег Дънкан. 

„И го прави също толкова надеждно, както въз основа на 

ранната грамотност (изучаване на букви, писане, четене) 

може да се прогнозира по-късен успех в четенето. Но 

обратното – уменията за четене не предричат успех по 

математика. Така че ранните познания по математика са 

добър ориентир за прогнозиране на бъдещи успехи в 

училището на дадено дете и в по-горните класове“ [14]. 

Анализът на цитираните данни и резултатите от 

редица изследвания и проучвания по проблема за 

подготовката и обучението по математика доказват, че е 

налице положителна корелация между постиженията в 

ранна възраст и качеството на образованието и 

академичните постижения на учениците в училище – факт, 

който ни задължава да стимулираме и мотивираме 

развитието на децата да търсят и преоткриват света чрез 

науката математика във всичките ѝ проявления.  
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Abstract: The purpose of this article is to incorporate 

entrepreneurship and project into the educational field of 

technology training. 

Entrepreneurship is in essence a process that gives birth 

to a new idea of a new business, project and innovation, which 

leads to increased efficiency in various dimensions - economic, 

organizational, technological and other. 

 

Keywords: work process, production process, process 

technology. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по 

проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“ 

РД-08-130/07.02.2018 г. 

 

 

В световен мащаб разбирането на процеса за 

предприемаческите знания и умения и тяхното ефективно 

прилагане се променя радикално през последните години. 

Отнасяме го към икономическите дейности, но те са сложен 
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социален и психологичен феномен. Предприемачеството е в 

основата на пазарния ред, но отношението към труда, 

изразходването на времето, социалната отговорност, 

плащането на данъците, спазването на договора и пр. са 

едни от най-важните ценности на обществото и без 

ежедневното им прилагане е невъзможно функционирането 

на пазарното стопанство. 

Първоначално предприемачеството възниква като 

процес, свързван преди всичко със стартиране на ново 

предприятие или обновяване на вече създадено такова. 

Предприемачът се възприема като по-необикновен участник 

в пазара на труда. Той е успешен стопански деец, който 

прехвърля ресурси от сектори с по-ниска печалба в такива с 

по-висока, затова неговата дейност се е свързвала преди 

всичко със сектора на икономиката. Бързите изменения в 

обществото и технологиите водят до по-широко 

възприемане на предприемачеството. То започва да се 

отнася до всички човешки дейности като една от най-

важните му характеристики се явява иновативността и 

поемането на пресметнат, но реален риск. Предприемачът 

търси промяната, реагира на нея и я експлоатира като 

възможност. 

По своята същност предприемачеството е процес, при 

който се ражда нова идея за нов бизнес, проект и иновация, 

която води до повишена ефективност в различни измерения 

– икономически, организационни, технологични и други. 

Целта на настоящата статия е интегрирането на 

предприемачеството и проекта в образователното поле на 

технологичното обучение.  
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Известни са четири направления при изясняване 

същността на предприемачеството: 

1) Икономическо направление – предприемачество има 

тогава, когато изгодата от създаването на собствено 

предприятие е по-голяма, отколкото индивидуалната работа 

в чуждо предприятие. 

2) Мениджърско направление – един човек се 

проявява като предприемач тогава, когато чувства, че може 

да управлява група от хора, които да предприемат 

съвместни усилия за реализирането на определена бизнес-

идея. 

3) Социологическо направление – създаване на нови 

предприятия има тогава, когато в обществото са налице 

подходящи за целта социално-културни условия (традиции, 

положително отношение към предприемача и т.н.). 

4) Психологическо направление – налице са 

определени хора с уникални характеристики (виждане в 

бъдещето, поемане на риск, способност за постигане на 

целите и т.н.), които са предпоставка за предприемаческа 

дейност. 

Предприемаческият процес включва следните основни 

етапи: 

1) Възникване на иновативна идея. 

2) Подготовка за реализиране на иновативната идея. 

3) Реализиране на иновативната идея. 

4) Развитие на иновативната идея в зависимост от 

получените резултати. 

Социалната кауза на предприемачеството се състои в 

активиране на креативната енергия на личността и 

насърчаване на независимостта на индивида. 
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Движещите сили в предприемаческия процес са: 

• наличие на комбинация от възможности (напр. 

благоприятна външна среда); 

• подходящи ресурси (напр. материални, финансови, 

човешки); 

• добър предприемач, който да обедини тези фактори и 

стартира новия бизнес или новата идея. 

Понятието „предприемачество“ е категория, която се 

разглежда не като нещо окончателно определено и 

застинало. С годините то се мени по съдържание и форма, 

разширява се по сфера на приложение. 

Възникнало като продукт на пазарното стопанство 

предприемачеството е неразривно свързано с неговата 

еволюция. Търговската дейност се явява изходен пункт на 

приложение на предприемаческата инициатива. В началото 

производството не е било ориентирано за работа в пазарни 

условия и дейността на продавачите е била насочена към 

използването на съществуващите несъответствия между 

търсенето и предлагането. Като източник на доходи се е 

явявала разликата в цените на различните стоки на 

различните пазари. Затова и функционалното съдържание 

на предприемачеството се е ограничавало в използването на 

възникналото пазарно неравновесие и е било свързвано с 

високата степен на риск. 

С все по-разрастващото се по производство 

обществено стопанство, особено при прехода към 

индустриално производство, приоритетна сфера на 

приложение на предприемачеството стават отраслите на 

материалното производство. Сега вече не търсенето на най-

привлекателни пазари, а търсенето на най-рационални 
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комбинации от използвани прийоми за производство и 

реализация на стоки става предпоставка за успех. 

Усложняването на дейността води след себе си до 

усложняване на предприемаческите функции като те вече 

престават да бъдат монопол само на собствениците на 

предприятия. 

Постиндустриалният стадий, с характерния за него 

ръст на предлагане на услуги, на динамичност и 

социализация на производството, налага други ориентири и 

приоритети. Най-важното за предприемаческата дейност е 

не приспособяването към променящите се условия, а 

преобразуването на тези условия – способността да се 

предусетят перспективите на развитие на обществената 

нагласа и производство. Не просто рационалното 

използване на ресурсите, а рационализацията на самата 

форма и способ на управление стават ключови моменти от 

дейността на предприемача. Предприемачеството обхваща 

все повече сфери от финансовата и научната дейности, 

където неговата иновационна функция може да се разгърне 

най-пълно. Чрез работа в перспектива стремежът на 

предприемача придобива стратегически характер. Главна 

цел става обезпечаването на финансова устойчивост на 

предприемаческата организация като цяло. За постигане на 

набелязания резултат са необходими усилията вече на целия 

колектив, което предполага въвличане в предприемаческата 

дейност на всички членове на колектива. Така духът на 

рационализма все повече се сменя с духа на демократизма и 

социалната интеграция при еволюцията на 

предприемаческата дейност. 
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Предприемачеството има широк обхват от значения. 

Много изследователи от по-далечното и по-близкото 

минало са дали разнообразни определения за него в рамките 

на различни икономически, социални, психологически и 

управленчески теории, които частично се припокриват, но 

същевременно и извеждат различни аспекти на 

предприемачеството (в опит да разкрият неговата същност). 

За по-пълното отразяване на всички определения Й. Коев 

представя един по-широк кръг от авторски виждания 

относно развитието на предприемаческата идея, включващи 

[9]: 

- поемане на стопански риск. Според Ришар 

Кантилион предприемачът е лицето, което поема риска, за 

разлика от лицето, което осигурява капитала. За Алберт 

Шапиро предприемачът поема инициативата, организира 

социално-икономическите механизми и приема риска при 

загубите от дейността; 

- организация и координация на икономическите 

ресурси. Жан Баптист Сей представя предприемача като 

субект, който прехвърля икономическите ресурси от област 

с по-ниска производителност към области с по-висока 

производителност и по-висок доход; 

- изобретателност. Йозеф Шумпетер: „В основата на 

предприемачеството стои някаква иновация” [9]. За 

Шумпетер предприемачът е новатор, осъществяващ 

развитието; 

- съзидателност и преценка на ситуацията. За Джак 

Хай предприемачът е творческа, градивна личност, чиято 

ясна преценка на случващото се го подтиква да се изявява 

пълноценно. 
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- осигуряване на капитал. Според Израел Кирцнер 

предприемачът е този, който съзира възможността за 

печалба. Питър Дракър счита, че предприемачите търсят 

промяната, реагират на нея и я експлоатират като 

възможност за печалба. 

- процес на създаване на нещо различно. Робърт Хирш 

смята, че предприемачеството създава нещо със стойност, 

което, от своя страна, е придружено с отдаването на 

необходимото време и усилия, свързано е с приемането на 

финансов, физически и морален риск. Предприемачът 

получава като компенсация финансово и морално 

възнаграждение. 

В по-ново време сферата на дейност на 

предприемачеството се разширява, а заедно с това се 

обогатяват и представите за същността на предприемача. 

За американския икономист Франк Хайнеман Найт 

предприемачът е водеща фигура. В своята дисертация 

„Риск, неопределеност и печалба“ той подчертава, че ролята 

на предприемача е да поема риска на пазарната промяна, да 

се опитва да прогнозира пазарната промяна и да спечели от 

нея, като взема сам ключовите решения. Рискът, според 

него, може да се определи статистически, а несигурността 

да се оцени субективно. 

Според австрийския икономист Фридрих Август фон 

Хайек в пазарната икономика информацията за цените на 

стоките се осигурява от предприемачите, които са 

мотивирани да печелят от възможностите за печалба. Те 

задават цените, като отправят покани към останалите да 

търгуват с тях. Освен това се надяват да спечелят като 

купуват евтино и продават скъпо. В дългосрочен план обаче 
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състезанието между предприемачите изявява реалните цени 

на стоките. 

Американският икономист Харвей Лейбенщайн счита, 

че предприемачът запълва пазарните липси. Те притежават 

специална способност да свързват различни пазари и по 

този начин да поправят пазарните неравновесия и 

дефицити, като умеят да комбинират различни ресурси в 

предлагането на нови продукти и така задоволяват 

пазарното търсене. 

За английския професор Алън Хоскинг 

индивидуалният предприемач е „лице, което върши работа 

за своя сметка, занимава се лично с управлението на 

бизнеса и носи лична отговорност за осигуряване на 

необходимите средства, като самостоятелно взема решения. 

Неговото възнаграждение е получаването (в резултат на 

предприемаческата дейност) на печалба и чувството на 

удовлетворение, което той изпитва от заниманието си със 

свободна предприемаческа дейност. Но заедно с това, той 

трябва да приеме върху себе си целият риск от загуба в 

случай на фалит на неговото предприятие“ [3]. 

Американският учен по международен маркетинг 

проф. Робърт Хизрич определя предприемачеството „като 

процес на създаване на нещо ново, което притежава 

стойност, а предприемачът – като човек, който изразходва 

за това необходимото време и сили, поема върху себе си 

целия финансов, психологически и социален риск, 

получавайки като награда пари и удовлетворение от 

постигнатото“ [5]. 

В Енциклопедията по предприемачество (1982 г.), 

съставена от С. Kent, D. Sexton и К. Vespek, се посочва, че 
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предприемачеството е целенасочена, успешна дейност за 

генериране, поддържане и развитие на печеливш бизнес [3]. 

Според проф. Н. Николов и Ан. Войкова, 

предприемачът е „лице, което взема икономически решения 

с цел печалба. При успех предприемачът реализира печалба, 

а при неуспех – загуба“ [11]. 

От приведените по-горе примери се вижда, че 

обогатяването и разширяването на съдържанието на 

понятията предприемачество, предприемач отразяват 

обогатяването и разширяването на съдържанието на 

понятието управление на бизнеса. В своите анализи 

повечето специалисти фокусират своето внимание върху 

икономическата функция на предприемачеството. 

Постепенно обаче се включват не само икономическият и 

техническият, но и социалният, моралният, 

информационният, културният и прочие аспекти на 

предприемачеството. Така например, за едни 

предприемачът е откривателят на ресурси (материални, 

финансови, интелектуални, човешки); за други – той е 

носителят на новото; за трети – човекът, който поема риск и 

в замяна на това получава материални и морални 

компенсации от обществото, като богатство и обществено 

признание; за четвърти той е носител на нова култура, 

други обръщат внимание върху изследване на личностните 

характеристики на предприемача. Полагат се също така 

усилия да се разкрият психологическите и 

социологическите извори на предприемачеството. Тези 

изследвания подчертават някои общи характеристики на 

предприемачите като: ориентация към интуитивно мислене; 

склонност към поемане на риск; амбициозност; 
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непрекъснато търсене на възможности (без дори да е налице 

съобразяване с наличните средства) и т. н. Нещо повече, 

трябва да се подчертае, че предприемачеството започва с 

идентифициране на такава възможност и приключва с 

обиране на плодовете на труда. 

Видове предприемачество в зависимост от 

насочеността на предприемачеството 

Различаваме външно, вътрешно и корпоративно 

предприемачество. Външното предприемачество се 

идентифицира с новаторството, стартирането и 

управлението на малките фирми. Осъществява се от 

дребните собственици, които откриват и развиват малки 

фирми под различни форми. Понятието вътрешно 

предприемачество се появява в научната литература през 

1985 г. Вътрешнофирмените предприемачи в големите 

фирми запълват пространството между творците (научни 

сътрудници, инженери и т.н.) и управляващите. 

И външното, по отношение на големите корпорации, 

малко предприемачество, и вътрешното имат своите 

плюсове и минуси. Независимите малки предприемачи 

получават повече свобода, на тях им е по-лесно да създават 

творчески микроклимат в своите фирми. В същото време 

големите корпорации се опитват да създадат нещо подобно 

в себе си, за да избегнат изтичането на най-динамичните и 

творчески специалисти. При това те използват 

преимуществата на своята финансова база, на научно-

техническия и кадровия потенциал, на добре 

функциониращата система на маркетинг и 
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взаимоотношения с потребителите и накрая – на своята 

репутация. 

Феноменът корпоративни предприемачи се отнася до 

кръга от мениджъри с инициативност и склонност на 

поемане на риск, които работят в рамките на дадена 

корпорация. Между примерите най-често е Ай Би Ем, 

където се позволява на техническите ръководители да 

заделят 15 % от бюджета за малки проекти, наричани 

„проекти извън програмата“. Рискът при иновациите е 

много по-голям, затова и действията на мениджърите по 

отношение на корпоративното предприемачество трябва да 

се ръководят главно от пазара, за да могат големите 

компании да придобият предприемачески характер. 

Съвременни видове предприемачество: 

 социално предприемачество – социалното 

предприемачество е насочено към хората в неравностойно 

социално положение. Предприемаческата дейност, която 

има в по-голяма степен социални цели, отколкото 

финансово-икономически, може да бъде припознато като 

социално. Цялата предприемаческа печалба в този случай 

отново ще бъде използвана със социална насоченост. Този 

тип предприемачество се осъществява за, но и от хора в 

неравностойно положение (като хора с увреждания и 

социално слаби в обществото). 

 консултантско предприемачество – 

консултантското предприемачество произлиза от 

латинската дума „консултант” – съветник. Под тази дума се 

разбира специалист в определена област. В чуждестранната 

практика платената консултация по въпросите на 
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управлението е получила названието консултинг. По 

определението на Европейската Федерация на Асоциацията 

на консултантите по икономика и управление мениджмънт-

консултингът се състои в даването на съвети и помощи по 

въпросите на управлението, което включва определянето и 

оценяването на проблемите и/или възможностите, 

препоръчването на съответни мероприятия и помощ при 

реализирането им. Консултантските услуги могат да бъдат 

най-различи, като 84 вида консултантски услуги са 

обединени в 8 групи: мениджмънт; администриране; 

финансов мениджмънт; мениджмънт на персонала; 

маркетинт; производство; информационни технологии; 

специализирани услуги. 

Консултантските услуги могат да се осъществят под 

формата на устни съвети или във вид на консултантски 

проекти, които включват следните етапи: I етап – 

определяне на проблема; II етап – разработване на решения; 

III етап – реализиране на решенията. 

Мениджмънтът е процес, при който един или повече 

индивиди управляват и координират дейността на други 

хора, с цел да се постигнат резултати, които е невъзможно 

да бъдат постигнати от всеки човек поотделно, ако действа 

сам [3].  

Предприемачеството в образователния процес 

Понятието образование има комплексен характер. 

Според контекста, който се влага в него, то е: 

 социална система, предназначена да се грижи за 

образованието и развитието на децата и възрастните (като 
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човешкият ресурс на обществото) и чрез тях – за 

просперитета на обществото; 

 дейност (практика), социална услуга, предлагана от 

различни институции (за формално и неформално 

образование), предназначена за различни целеви групи – 

деца и възрастни; 

 процес на учене (образователен процес) – със или 

без преподавател, чрез който се усвояват нови знания и 

умения, свързани с конкретни потребности на човека и 

конкретни цели. Образованието покрива много и различни 

области, което дава основание да се говори за науки за 

образованието, синоним на българското понятие „система 

на педагогическите науки”.  

Най-общо образователният мениджмънт може да се 

определи като вид мениджмънт, практикуван в сферата на 

образованието. Подобно на мениджмънта на фирмата, във 

всяка образователна организация образователният 

мениджър изпълнява различни функции. Според В. 

Георгиева [5] може да се говори за следните видове 

образователен мениджмънт:  

• Мениджмънт на основната дейност;  

• Ресурсов мениджмънт;  

• Контролинг;  

• Мениджмънт на персонала;  

• Стратегии за връзки с обществеността. 
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Фиг. № 1 Обект на училищния мениджмънт 

 

Годините на преход очертават необходимостта от нов 

вид „грамотност” по образователен мениджмънт, както за 

инициативните предприемачи, решили да открият свои 

образователни школи и училища, така и за всички работещи 

в образованието – независимо дали в обществения 

(държавния) или в частния сектор, във формалното или в 

неформалното образование, но особено на тези, които 

заемат управленски позиции [5]. Потребността от такова 

познание произтича от особеностите на обекта на 

управление – образователните институции, образователната 

система и образователния процес. Формалното образование 

е целенасочено учене, което се осъществява в утвърдена 

среда, специално създадена за обучение и учене. Включва 

специално квалифицирани хора за сектора, за нивото и 

темата, които преподават. Целите на обучението са почти 

винаги външно заложени, прогреса се наблюдава и оценява, 

а резултатите от ученето обикновено са разпознати чрез 
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сертификати или дипломи. Неформалното образование е 

целенасочено, но доброволно учене, което се осъществява в 

разнообразни среди и ситуации. В тях процесът на обучение 

може да не е задължително единствената цел и дейност. 

Тези среди и ситуации може да са временни и дейностите 

може да се извършват от обучители или от доброволци. 

Дейностите и курсовете са планирани, но са структурирани 

по конвенционални предмети/дисциплини. Според В. 

Гюрова организациите, предлагащи формално и 

неформално образование за деца и възрастни, се различават 

от фирмите по следните показатели: 

• Те не са стопански или бизнес-организации и в този 

смисъл икономическата ефективност (печалбата) не е водещ 

приоритет, дори при недържавните образователни 

институции. 

• Целите им са в съответствие с държавните 

образователни изисквания и са съобразени с потребностите 

и очакванията на целевите групи учащи, особено при 

институциите, предлагащи неформално образование. 

• Имат разнородна структура и често в по-малките 

институции няколко души изпълняват всички управленски 

функции. 

• При подбора и управлението на кадрите 

задължително се дава приоритет на държавно 

регламентирани изисквания (във формалното образование), 

което ограничава свободата на ръководителя в 

управлението на персонала. 

• Малко институции за неформално образование 

разполагат с постоянен състав от преподаватели, което води 
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до несигурност в осигуряването на най-добрите 

преподаватели в даден момент. 

• Поради застаряването на учителското съсловие и 

нежеланието на младите учители (поради повишените 

изисквания и ниското заплащане) да останат до края на 

професионалния си живот в едно училище, проблемът за 

осигуряване на високо качество на обучението чрез 

„качествени преподаватели” засяга сериозно училищното 

образование. Това, в условията на конкуренцията за 

ученици и „клиенти”, не работи в полза на тези институции. 

• В условия на демографска криза и разширяване на 

възможностите за българските деца и младежи да учат в 

чужбина българските училища и университети са 

застрашени от „фалит” поради недостиг на ученици и 

студенти. 

• В условия на икономическа криза институциите за 

формално образование могат да почувстват сериозен 

финансов дефицит поради намаляване на средствата от 

държавния бюджет за образованието. 

• Налице е нестабилен пазар на образователни услуги. 

• В условия на икономическа криза институциите за 

неформално образование могат да почувстват сериозно 

„свиване” на списъка с предлаганите курсове поради 

намаляване на търсенето. 

В тази връзка могат да се направят няколко извода: 

1) Механичното пренасяне на решения от друг бизнес 

(например от фирменото управление) в сектора на 

образованието, за което икономическата печалба или 

ефективност не е главното, може да се окаже безполезно, 

дори вредно. 
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2) Добри мениджъри и икономисти от 

производствения сектор се оказва, че не са толкова успешни 

мениджъри в сектора на образованието и в частност – в 

сектора на училищното образование. Не случайно в 

началото на прехода, когато частното образование в 

България прави първи стъпки, хора с опит и пари от друг 

бизнес, които откриват частни училища или школи за 

обучение на деца и възрастни, не успяват дълго да се 

задържат на пазара на образователни услуги. 

3) Като всеки друг вид, образователният (и в частност 

училищният) мениджмънт притежава специфики и 

ограничения, които трябва да се познават от заемащите 

управленски позиции в този сектор. 

Един от подходите за определяне параметрите на 

образователния мениджмънт се явява работата на 

ръководствата на различните видове учебни заведения и 

фирми за образователни услуги за деца и възрастни и/или 

на контролиращите образованието организации, както и 

мениджмънтът на учебния процес. И тъй като 

образователните институции са различни и специфични, в 

рамките на образователния мениджмънт могат да се 

обособят различни разновидности или подвидове – 

училищен мениджмънт, университетски мениджмънт, 

мениджмънт на институциите за неформално образование и 

пр. [4, 5]. Пренесени към управлението на училището, тези 

параметри определят работата на директорите и техните 

помощници в ролята им на образователни мениджъри по 

посока на осигуряването на: 

• компетентно и отговорно ръководство на процеса на 

обучение в училището – неговата организация, реализация, 
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ръководене, мотивиране на персонала и учениците за 

ефективен учебен труд и контрол; 

• условия за конкурентоспособност на училището на 

пазара на образователните услуги чрез предлагане на 

търсени образователни услуги (профили, специалности, 

избираеми учебни и неучебни дейности), в т.ч. чрез 

прилагането на маркетингов подход, който би осигурил по-

голяма стабилност и привлекателност на училището като 

съвременна образователна институция; 

• стратегии за устойчивост и развитие на училището, 

особено в условията на непрекъснати социални промени и 

нестабилност на пазара на образователни услуги; 

• условия училището да удовлетворява изискванията 

на висшестоящите ръководни и контролни органи, както и 

основателните претенции на родителите и обществеността; 

• разностранна и актуална информация за чужд, както 

български, така и чуждестранен полезен опит, приложим за 

подобряване на ефективността на училището в различни 

аспекти, както и информация за популяризиране на 

собствените достижения в страната и чужбина. 

Управлението на училището като образователна 

организация се определя от предварително поставените 

цели, олицетворявани от неговата мисия, визия и задачи. В 

зависимост от времето, необходимо за реализирането на 

значими конкретни управленски решения, свързани с 

изпълнението на задачите, както и от ефекта на тези 

решения върху организацията, училищният мениджмънт 

може да бъде [5]: 

• стратегически – отнася се до управленски решения, 

свързани с постигането на цели и решаването на задачи на 
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организацията в един по-продължителен период от време (4 

– 5 и повече години); 

• тактически – отнася се до вземането на управленски 

решения, с актуалност до 1 година; 

• оперативен – отнася се до управленски решения, 

свързани с текущи (ежедневни) задачи. 

За училището са важни и трите вида управление, но с 

оглед перспективите на неговото развитие от особено 

значение е стратегическият мениджмънт (с основните му 

компоненти мисия и визия на организацията). Мисията е 

онова ядро от ценности, които отстояват ръководството и 

педагогическият екип. Тя има многофункционално значение 

за училището, свързано с: 

• разграничаването на конкретното училище от 

останалите образователни институции и за придаване на 

смисъл на дейността на хората, които работят в него; 

• уеднаквяване на позициите и разбирането от 

ръководството, педагогическия екип, учениците и 

родителите на посоката, в която трябва да се ориентира 

образователният процес; 

• контрол и подобряване на качеството на работа в 

контекста на определеното ядро от ценности; 

• взаимодействие на училището с външните фактори, 

отговаряне на обществената поръчка и на различни 

изисквания към нея. 

Ясно формулираната мисия може да даде точен 

отговор какво е възможно и какво не по отношение на 

претенциите към образователната организация: 

- Какви функции ще изпълнява или какви услуги ще 

предлага училището? Какви нужди се опитва да задоволи? 
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- На кого ще предлага услугите си (клиентите на 

училището)? 

- Как ще постигне това (дейности, технологии, 

методи)? 

Сложността от подробното описанието на една мисия 

идва от необходимостта да се съчетаят обществените 

изисквания със специфичните характеристики на 

училището и тяхното реализиране. Основното е тя да бъде 

формулирана така, че ръководството и преподавателите да 

могат да се основават на нея при обсъжданията и вземането 

на решения относно стила и организацията на обучението и 

възпитанието. Те трябва да бъдат в състояние да определят 

съответстват ли конкретните решения или методи на работа 

на мисията на образователната институция. 

Най-успешните образователни институции, освен 

мисия, имат ясна визия. Докато мисията е насочена към 

резултата от дейността на образователната институция, към 

това какво се очаква от нея, то визията е насочена към 

представата как трябва да изглежда образователната 

институция след определен период от време и какво трябва 

да се направи, за да се постигнат по-високи резултати. 

Мисията и визията трябва да приемат реални 

измерения под формата на политика, програми и процедури 

– в учебните планове, програми, поведението на персонала, 

оценяването, бюджета. Това означава да имат реализация в 

съответните цели – краткосрочни/оперативни, 

средносрочни/тактически и дългосрочни/стратегически [5]. 

Образователната дейност в културно-образователната 

област „Технологии и предприемачество“ е предназначена 

да изгради основите на технологичната грамотност и 
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компетентност на учениците като съществен елемент на 

тяхната обща култура.  

Учебният предмет „Технологии и предприемачество“ 

е в новата структура 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. Съвременното разбиране за 

технологичната грамотност включва над 60 стандарта, 

свързани с отделни групи от личностни качества като 

умения за обобщаване при решаване на технологични 

проблеми в бита; умения, свързани с изграждането на 

организираност и инициативност в работата. 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, доминиращи в рамките на 

темите, са:  

 проектиране, конструиране и моделиране;  

 анализиране, оценяване и представяне на идеи и 

решения; 
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 графично изобразяване на детайли и решаване на 

конструктивни задачи; 

 измерване на величини и ръчна обработка на 

материали и продукти;  

 усвояване на разнообразни технологични операции и 

обработка, измерване, сглобяване, изпробване, калкулиране, 

подреждане, почистване; 

 познаване режимите на работа и изискванията за 

безопасно използване на домашната техника; 

 осъществяване на неразглобяеми съединения;  

 осъществяване на комуникация с дигитални 

средства;  

 съставяне на личен бюджет;  

 грижи за декоративни растения, билки и домашни 

любимци. 

Учебният предмет „Технологии и предприемачество“ 

е в новата структура 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. Съвременното разбиране за 

технологичната грамотност включва над 60 стандарта, 

свързани с отделни групи от личностни качества като 

умения за обобщаване при решаване на технологични 

проблеми в бита; умения, свързани с изграждането на 

организираност и инициативност в работата. То е 
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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 [8, 12, 13, 14]. 

Специфични цели на обучението по технологии и 

предприемачество в прогимназиален етап: 

1. Изгражда се базовата технологична компетентност 

на учениците, свързана с: 

• използване на техника за ръчна и машинна обработка 

на материали; 

• самостоятелно разработване на проекти чрез 

прилагане на достъпни програмни продукти и на дигитални 

средства за комуникация и контрол.  

2. Поставя се началото на формиране на ключовата 

компетентност „Инициативност и предприемчивост” чрез: 

• навлизане в реална икономическа среда; 

• проучване на добри предприемачески практики; 

• изява на предприемаческа инициатива.  

3. Формира се отношение към здравословен и 

безопасен начин на живот и работа и към спазване на 

екологичните норми.  

4. Създават се условия за осъществяване на осъзнат 

избор на образование и професия. 

Организацията на обучението по технологии и 

предприемачество включва интегрирани уроци и 

лабораторни занятия, в които ръководната роля е отредена 
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на екипната работа и разработването на проекти [8, 12, 13, 

14]. 

Водещите подходи са: 1) учене чрез търсене и 

откриване и 2) модулно-интегративен подход. 

Интеграция на учебния проект в 

предприемачеството в учебните програми по технологично 

обучение. 

 тема „Да живеем в екологичен дом“ – Животът в 

съвременното общество е немислим без ежедневния 

контакт с различни видове бизнес-предприемачество. За 

реализирането на даден проект, насочен към съответния 

потребител, е необходим както автор, генериращ и 

проектиращ идеи, така и инвеститор, който да осигури 

необходимите ресурси за постигане на търсения резултат от 

всички възможни страни. За да се предприеме дадено 

действие, е необходимо то да бъде добре обмислено и 

планирано. С проекта се отговаря на много въпроси: какво, 

защо и за кого ще се прави (строи, произвежда…), къде, 

кога и как ще стане това, приблизително колко ще струва 

(какви пари и ресурси ще са необходими) и кой ще плаща. 

Обръща се внимание на сътрудничеството и екипната 

работа при създаването и изпълнението на проекти като 

важен момент за цялостната подготовка и реализация на 

целите. Предизвикателство към учениците, отправено за 

направата на проект за обзавеждане на стая по избор 

(спалня, дневна, кухня, класна стая), е рубриката „Клуб 

кандидат-предприемач“. В Таблица № 1 е представена 

примерна схема на отделните стъпки, които учениците 

трябва да предприемат, за да бъде осъществен проектът. 

Таблица № 1 
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 Автор/екип 

………………………….……. 

Документация 

(скица) 

 Тема: 

……………………………………… 

 

 Защо се прави 

…………………………….. 

 Къде ще се прави 

………………………… 

 Срок за изпълнение 

……………………… 

 Разходи за изработване на 

проекта ……. 

 Разходи за реализация на проекта 

……… 

 

Проект за обзавеждане на дома 

Успешната защита на проекта и изрядната работна 

документация са гарант за реализирането на проекта по 

изпълнението на сключения договор между автори, 

изпълнители, инвеститори и потребители. Договарянето е 

свързано с: предмета на дейност, сроковете за изпълнение 

от страна на всички участници и възможните санкции при 

евентуално некачествено изпълнение. 

 тема „Технологии“ – Съвременните стоки 

преминават през много операции, преди да се появят на 

пазара. Човешкият труд, вложен в предмет и предназначен 

за продажба, актуализира пред учениците понятието стока. 

Услугата, за разлика от стоката, е дейност, която няма 
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материално изражение – при нея се продава трудът на 

човека, който я извършва. Представянето на пътя на 

съвременните стоки и операции е придружено с цветни 

илюстрации, таблици, кръстословици, работа с компютър, 

които помагат да се изясни такава сложна тема като 

формиране на цената на стоката. За определянето ù е 

необходимо да се направи калкулация на паричната 

стойност на ресурсите: колко струват материалите за 

направата, какъв е наемът на помещението, да се помисли 

върху изхабяването на инструментите, вложения труд, 

плащането на данъци. За направата на едно изделие 

учениците определят себестойността му, свързана с 

необходимите материални, човешки и финансови ресурси, 

както и разходите за тяхната реклама, търговия, данъци и 

такси. Към цената се добавя и печалбата – парите, които 

остават за нас, и инвестициите, които е разумно да се 

вложат в нови машини и технологии. 

 

 

 
 

Фиг. № 2 Цена на стоката  

 

Задачите за самостоятелна работа способстват за 

затвърждаване на придобитите знания. Една от 
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компютърните програми Corel draw, която се използва за 

проектиране на надписи, брошури, фирмени знаци, плакати 

и други рекламни материали, е на разположение на 

учениците и е помощник при изготвянето на по-добра 

реклама на стоката, която ще се продава. 

 тема „Работа с материали“– Тук учениците се 

запознават с видовете труд, от гледна точка на това дали 

той е ръчен или машинен. Например: „В домашната 

работилница – инструменти и материали, с които ще 

работим“, „Механичните свойства на материалите – основа 

за избор на технология“, „Как да измерваме и разкрояваме 

сами“, „Как да огъваме и използваме различни инструменти 

за рязане“, „Как се съединяват някои материали“. Учебната 

инструкционна операционна карта ясно и в синтезиран вид 

представя схема за извършване на дейност като рязане на 

дървесина, свързана непосредствено с нашия бит. В клуба 

на кандидат-предприемача на дизайнерите на фирма за 

офис материали е възложена задача за направата на проект 

за табло и бележки за съобщения. Учениците трябва да 

подберат най-подходящия материал за изработка, 

съблюдавайки предимствата и недостатъците на различните 

материали, като отчитат техните механични свойства. За 

целта те въвеждат в таблици операциите, необходими за 

изработване на таблото, и инструментите, които ще се 

използват за тях. Преди пристъпване към работа, подготвят 

инструкционно-технологична карта за таблото. 

Предложените различни интернет ресурси провокират 

любопитството на учениците да развиват предприемачески 

дух и съобразителност – прилагането на наученото в час се 

допълва от интересните възможности и перспективи, които 
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предлага глобалната мрежа в съвременния свят на развити 

връзки и технологии [16,17,18]. 

  тема „Техника“ – Животът е невъзможен без 

енергия. Човекът се е научил да контролира използването ù 

и чрез нея непрекъснато променя света около себе си. Има 

ли смисъл да се правят икономии от електроенергия, като се 

търсят алтернативи за намаляване на разходите на фирмата, 

например? В интернет пространството могат да се намерят 

множество компютърни програми, които могат да помогнат 

на проектантите да вземат правилни решения, свързани с 

материалите и конструкцията при различни бизнес 

начинания (RIUSKA – изследване на топлинните 

характеристики на проектираните сгради, Pvcad – в помощ 

на проектирането на оптимално остъкляването на сградата 

така, че да се пести енергия, CAkWarm – изчисляване на 

енергийните потребности на жилището). PSIM е 

професионален набор от програми за проектиране на 

електрически вериги, а ако учениците желаят да научат 

повече за енергията и начините на нейното преобразуване и 

използване могат да използват посочените сайтове и др. 

[19]. 

 тема „Кулинарство“– Готварското творчество – 

изкуство или кулинария? Целта на храната е да ни доставя 

преди всичко удоволствие, но също така тя е необходима за 

тялото, за да може то да функционира оптимално. За да го 

постигнем, се налага да променим отношението си към нея 

и да помним, че удоволствието от храненето винаги трябва 

да върви ръка за ръка с мисълта за здравето на организма. В 

програмата Домашен кулинар [22], освен многото рецепти с 

полезни съвети, е поместена енциклопедия на подправките 
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и таблица с енергийното съдържание на различните 

продукти. Една от задачите на темата, свързана с 

кулинарството, е учениците да разберат, че хранителните 

стоки се произвеждат и продават, т.е. те са стока и имат 

цена. В посочената примерна таблица е показано как се 

калкулира цената на дадено ястие, според необходимите 

продукти: 

        

      Таблица № 2 

 

 

Продукти за пица 

(6 нарязани парчета) 

Количест 

во в 

грамове 

Цена  

в лева 

1 готово тесто (за пици и 

мекици) 

Чери домати 

Микс сирена (синьо сирене, 

кашкавал и моцарела) 

Микс свежи салати (лук, рукола, 

листенца босилек) 

Орехови ядки 

400 г 

 

100 г 

200 г 

 

100 г. 

 

30 г 

1.00 лв. 

 

0.50 лв. 

2.50 лв. 

 

0.60 лв. 

 

0.40 лв. 

Цена за 1 пица: 5.00 лв. 

Цена за 1 парче пица: 0.83 лв. 

 

Примерна калкулация за пица със сирена, включваща 

цената на отделните продукти 

 

Когато се приготвя някакво ястие, трябва да се сметне 

колко струва то, т. е. да се калкулира неговата себестойност. 
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Тя включва цената на използваните продукти, цената на 

изразходваната енергия, амортизацията на кухненския 

инвентар, цената на положения труд, цената на транспорта 

на продуктите и др. Изготвянето на дневно или седмично 

меню включва списък на ястията, които са определени или 

се предлагат за избор. То може да съдържа различни 

кулинарни изделия и напитки. Учениците се запознават с 

правилата и основните изисквания при съставяне на меню. 

Когато се предлага едно такова меню в заведения, в него са 

посочени грамажът и цената на всяка порция, а понякога и 

снимки на предлаганото. В ресторантите менюто е 

оформено в красиви папки и е средство за реклама на 

заведението.  

Освен вида и качеството на стоката, важна роля се 

отделя и на услугата, съпътстваща предлагането. Правилата 

за подреждането на масата и за сервирането на храната са 

много и зависят от поводите за събиране и вида на 

поднасяните ястия, с които учениците имат възможност да 

се запознаят и прилагат.  
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Играта Pizza Place е добър пример за развитие на 

собствен кулинарен бизнес за тези, които проявяват интерес 

към кулинарството. За правилното планиране на храната 

учениците могат да се обърнат и към други игри, които се 

намират на сайта: www.mypyramid.cov, както и да изготвят 

празнично обедно меню за парти.  

 тема „Природата в дома“ – Отглеждането на 

декоративни растения и домашни любимци е израз на 

естествения ни стремеж да живеем в хармония с природата 

и да се чувстваме част от нея. Една от поставените цели е 

учениците да се опитат да внесат малко от природата в клас 

и в дома си, за да бъдат по-отговорни и по-добри. С 

предложенията за работа по проект (например: „Зелен кът в 

стаята (класната или у дома)“, „Озеленяване на училищния 

двор“ или „Озеленяване на двора вкъщи“) учениците могат 

отново да проявят своя предприемачески усет и 

въображение. Примерните стъпки, които са необходими да 

извървят, включват: 1) Описание на проекта (за кого и за 

къде е предназначен); 2) Основна цел на проекта; 3) 
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Основни дейности по подготовката за изпълнението на 

проекта (Дейност 1 – картотека, според условията за 

отглеждането. Дейност 2 – скица на разположението на 

отделните растения. Дейност 3 – вид и количество 

необходим посадъчен материал, почва, инструменти, съдове 

и конструкции. Дейност 4 – калкулация на разходите. 

Дейност 5 – оформяне на картончета с названията на 

растенията, с предписание за грижите по тях и определяне 

на отговорници за поддържането на зеления кът. Дейност 6 

– резултати) [12, 13, 14]. 

Едва ли е случаен фактът, че учебникът за пети клас 

завършва с един от най-актуалните за нашето ежедневие 

уроци, а именно: „Домашният любимец – член на 

семейството“ или „Урок по човещина, на който само 

животните могат да ни научат“. Изборът и отглеждането на 

домашен любимец са стъпки, които трябва да се обмислят 

внимателно, да се подготвят старателно и да се извършат 

правилно. Едно от нещата, които предварително е 

необходимо да бъдат проучени, е равносметката между 

желанието и възможностите, свързани с реалното 

осъществяване. 

Предлаганият примерен проектен вариант на тема за 

отглеждане на домашен любимец включва всички 

предприемачески дейности, свързани с проучването и 

подготовката за реализация. 

1. Задачи за проучване: 

 Информация за домашния любимец – снимки или 

рисунка, описание. 

 Закупуване или изработване на жилище – скица или 

снимка, описание. 
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 Адрес на магазина и цена. 

 Инвентар и приспособления за отглеждане – скица 

на приспособлението, описание. 

 Закупуване на домашен любимец (съвети за 

закупуване). 

 Адрес на магазина и цена. 

 Храни и режим на хранене. 

 

вид дневна 

дажба (г) 

цена (лв.) 

... ... ... 

 

 Почистване и поддържане (седмичен график). 

 Медицински грижи (ваксини и периодични 

прегледи). 

 Адрес и телефон на ветеринарния лекар. 

 Общуване с домашния любимец (съвети и правила). 

2. Разпределение на задачите: 

 

сътрудници Задачи 

… … 

 

3. Договаряне на изпълнението (разрешение и 

подкрепа за проекта). 

4. Представяне и оценка на резултатите (доклад, 

табло, албум, макет). 

 

В рубриката „Компютърът– моят помощник“ се 

предлагат възможности за отглеждане на домашен 
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виртуален любимец чрез използването на ключови думи и 

търсачката google.bg. Полезни съвети за отглеждането на 

истински домашни любимци или за начинаещи градинари 

се предлагат на много места в интернет пространството [].  

В учебната стая могат да се използват различни 

методи на обучение, допринасящи за развитие на 

конструктивно мислене, способност за изразяване на мисли, 

способност за ясно и точно структурирано знание, 

способност за контакт с останалите обучавани и обучаващи. 

За постигането на тези резултати е необходимо прилагането 

в процеса на обучение на различни интерактивни техники и 

смелото им съчетаване с традиционните. Основните 

характеристики на интерактивната образователна среда се 

отнасят до: 

 повишена активност на учещите, в т.ч. и чрез 

групова/екипна работа; 

 смяна на ролите на обучаващия и обучавания; 

 роля на водещия като подпомагащ учебната работа; 

 интерактивни техники на работа; 

 подходяща, различна от обичайната, организация 

на времето и пространството; 

 съчетаване на различни форми на интерактивно 

базиран контрол. 

При интерактивно базирано обучение преподавателят 

влиза в ролята на: 1) подкрепящ – създава подходяща 

организация на образователната среда; 2) наставник – 

съветва, инструктира, осигурява обратна връзка, 3) 

модератор – анализира, обобщава, предлага решения. 

Учениците са включени в познавателния процес, разбират и 

участват в това, което знаят и умеят. Всеки ученик е със 
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свой индивидуален принос, извършва се обмен на знания, 

идеи, способи и действия. Всичко това протича в атмосфера 

на добронамереност, емоционален и интелектуален 

комфорт за всички участници в образователния процес. 

Активното обучение е преди всичко диалогово обучение, в 

хода на което се осъществява взаимодействие между 

обучаващия и обучавания, и предполага взаимно разбиране, 

съвместно решаване на общи, но значими за всеки участник 

задачи. При интерактивното обучение процесът на 

усвояване на нови знания и умения се осъществява 

посредством въвличането на обучаваните в извършването 

на различни, внимателно подготвени учебни дейности. При 

него традиционната атмосфера в учебната зала (кратки, 

накъсани уроци в лекционен стил, при които 

преподавателят е централната фигура, а обучаваните са 

пасивни) се заменя с грижливо подготвени учебни 

дейности, в които учащите играят основна роля, поделяйки 

си я с учителя. Тези учебни дейности могат да бъдат най-

разнообразни: писане, групова работа, дискусии, ролеви 

игри, казуси, групови проекти, симулации, семинари, 

решаване на проблеми и задачи, свързани с анализиране, 

синтезиране и оценяване. Участниците в него изучават 

собствени дейности и опит с цел подобряване на своите 

постижения. Този метод на учене е в контраст с 

традиционното учене, което се съсредоточава върху 

представянето на знанията и уменията. Ученето се 

фокусира върху проучване на извършените действия, а 

знанието се придобива като резултат, който се очаква да 

доведе до подобряване на уменията и постиженията. 

Задаването на въпроси е с цел вникване в изучавания 
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материал, като се обособяват два вида въпроси – 

първостепенни (главни) и второстепенни. Като главни 

въпроси се смятат: Кой? Заради какво? Какво? Как?, а към 

второстепенните могат да се причислят: Къде? Кога? 

Колко? С кого? и пр. Така ефективността на учебния процес 

се повишава, знанията, усвоени по този начин, се отличават 

с по-голяма трайност и задълбоченост. Според С. Георгиева 

използването на игри при екипната форма на организация 

на обучението учениците развиват и личностни качества 

като активност, инициативност, бързина, овладяват нови, 

социално значими похвати на поведение и общуване. 

Емоционалният фон се отличава с висока динамика и 

положително отношение към усвояване на знанията, 

защото, обуславяйки личната изява на учениците, 

информацията се трансформира в личностно значимо 

знание [6]. 

Въвеждането на европейски правила и стандарти на 

производство и потребление в България, водещи до 

промяна и в отношението към природата и източниците на 

енергия, налагат нови правила за организиране и заплащане 

на труда, за управление, за връзка с клиентите и пр. 

Съобразяването с тези правила и стандарти, както и 

спазването им, води до промяна на нагласите и действията 

на старите, новите и потенциалните предприемачи. Наред с 

конструктивната среда, съставена от икономически 

свободи, гарантирани от държавата, програми за подкрепа 

на предприемачеството, образци на успешни практики и 

подкрепа от страна на образователната система, възниква 

необходимостта от реални знания за предприемачеството, 

които да дадат избор при практическото използване на 
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новите предизвикателства пред обществото. В тази насока 

ролята на образованието започва да придобива съществено 

значение за създаване на подготвени и иновативно 

ориентирани личности, които да работят за развитие на 

обществото. За да отговорят на съвременните потребности 

на обществото, държавите, членуващи в Европейския съюз 

(ЕС), започват да насърчават модернизацията на 

образователните системи за предоставяне на знания и 

умения, свързани с иновациите и предприемаческия дух, 

чрез различни програми, включително и обучение през 

целия живот. 
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КОНСТРУКТИВНАТА ИГРА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

КОНСТРУКТОРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ДЕЦАТА ОТ 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Светла Х. Петкова 

 

THE STRUCTURAL GAME FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE CONSTRUCTION POTENTIAL OF CHILDREN 

OF PREGNANT AGE 

 

Svetla H. Petkova 

 

          Abstract: Constructive play is a tool and a result of the 

technological preparation of pre-school children.  Its content is 

determined by the level of labor and technical training, which is 

the result of the educational and educational process in the 

educational field "Construction and Technology". In it, the child 

unfolds his abilities and skills for constructive modeling and 

creative abilities.  

 

         Keywords:  constructive play, technological culture, play 

by doing, constructive potential. 

 

 

Технологизацията на съвременния свят изисква 

адекватна технологична култура, разглеждана като 

необходимост със социално значение. В областта на 

детското конструиране формиращата се технологична 

култура провокира механизми за ранно съприкосновение с 

продуктите на новите технологии. Тази тенденция е 

отразена в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 
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образование [5]. В Приложение № 6 към чл. 28, ал. 2, т. 6 за 

Образователно направление „Конструиране и технологии“ е 

включено ново образователно ядро Техника. 

Образователното съдържание на това направление и 

дейностите, съпътстващи неговото овладяване от 3 – 7-

годишните деца, са източник на познавателна информация, 

обучаваща социално-технологична среда, съвкупност от 

информационно-познавателни системи, средства за 

персонална игрово-технологична комуникация – учене, 

игра. 

В играта детето проявява интелектуална, двигателна, 

художествено-творческа поведенческа активност и 

придобива социален опит. Чрез конструктивната игра 

детският учител стимулира конструктивния потенциал на 

всяко дете според неговите индивидуални качества, 

възможности и интереси, за да осигури най-добрата му 

самоизява в играещото общество [6]. 

По своята същност конструктивната игра е тип 

творческо-ролева игра, в която децата осъществяват 

активна конструктивно-техническа дейност и пресъздават 

със специфичен материал обекти от действителността, 

носещи обобщени и условни образи и функции. 

Определяйки нейните особености, М. Баева разглежда 

конструктивната игра в периода на детството като фокус на 

опит, познание, творчество – минало, сегашно и бъдеще, 

преплетено в индивидуалния стил на развитие на детето. 

Съчетаването на активността на висшите психични 

функции с практическите действия, водещи към ефективна 

интериоризация на познанието, дават това предимство на 
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конструктивната игра, което я откроява сред другите 

дейности, практикувани и предпочитани от детето [1].  

Конструктивната игра е възможност за приложение на 

придобит познавателен опит в други дейности при 

организиране на игрова среда и обстановка; за изява на 

интелектуални възможности и практическа работа чрез 

подражание, репродуктивна или творческа конструктивна 

дейност; за разкриване на детската индивидуалност в 

контекста на използваните начини за изразяване на лично 

отношение и любознателност към техниката и 

технологичната действителност. 

Конструктивната игра подпомага постигането на 

очакваните резултати от образователните стратегии по 

„Конструиране и технологии“ и е предпочитано забавление 

за децата при осъществяване на техните хрумвания за игра 

[2]. В същото време, поставяйки си самостоятелно 

конструктивна задача, детето практически се насочва към 

създаване на резултата с определени начини на действие, 

като осъзнава връзката между правилата и действието. 

Мотивите във връзка с преследването на дадена цел издигат 

на по-висш етап познавателната и практическата активност 

на децата. Възможностите за развитие на познавателните 

процеси в конструктивните игри се определят от 

взаимовръзката между действие, мислене, реч по посока на 

игровия замисъл. 

Безспорна е ролята на конструктивната игра за 

развитие на сензорните процеси, играещи важна роля в 

интелектуалното и художественото развитие на децата. 

Чрез моделирането на изделия от различни материали 

децата си изграждат представи за форма и величина, 
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развиват своите умения за пространствена ориентация, 

обогатяват речника си с някои технически понятия и 

наименования за редица свойства и белези на предметите. 

Реализирането на конструктивния замисъл изисква сложна 

аналитико-синтетична дейност. Децата обогатяват своя 

конструктивен потенциал по посока знания и умения за 

планиране на предстоящата игрова дейност, знания и 

умения за организиране на игровата среда, както и за 

определяне на броя, функциите и ролите на участващите 

играчи. Развиват се способности за свързване на проекта с 

резултата, усвояват се знания и умения за проектиране и 

реализиране на нови идеи, възникнали в хода на играта по 

повод сюжетното ù обогатяване. 

С цел обогатяване на конструктивния потениал на 

децата е необходимо: 

- в образователно-възпитателния процес по 

„Конструиране и технологии“ във всяка възрастова група 

системно и целенасочено да се разширяват представите и 

практическия опит на децата за създаване на трайна основа 

за развитие на конструктивното мислене и въображение; 

- да се дава възможност за непосредствена близост на 

всяко дете с разноорбазни конструктивни материали в 

специално обособен кът за строително-техническа дейност, 

а вече построеното да не се разглобява, а да се 

преконструира и доконструира; 

- конструктивно-техническите знания и уменията, 

които децата овладяват в обучаващите форми на 

организация на педагогическия процес в детската градина – 

ситуациите да са поднесени забавно и увлекателно, да 
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предизвикват интерес и желание за активна конструктивна 

дейност; 

- педагогът да бъде запознат с индивидуалните 

особености на всяко дете, да го насочи към решаване на 

известна задача върху нов материал, да постави нови 

изисквания, отнасящи се до художественото оформление на 

обстановката за игра, но и да създаде условия за 

реализиране на общ замисъл. 

Ръководенето на конструктивните игри в различните 

възрастови групи е специфично. В първа група бедността и 

представите на 3 – 4-годишните деца и неукрепналите 

движения на ръката ограничават участието им в тези игри. 

Тук ролята на учителя е да насочи вниманието на децата 

към овладяване на представа за формата на предметите, да 

научи децата да играят – да съставят план на действие, да 

реализират свой замисъл, да подберат подходящ материал 

за постройката, да проявяват грижливо отношение към 

резултата от труда на другите. Целесъобразно е дейността 

да бъде предхождана от цялостен показ на действие за 

разкриване на конструкцията и технологията за работа. 

Децата на 4 – 5 години могат вече да се ръководят от 

представата за крайния резултат. В процеса на извършване 

на дейността те създават игрови обединения и осмислят с 

помощта на педагога връзката между конструкцията, 

материалите и технологията на конструиране. Всеки опит за 

творческа инициатива трябва да се поощрява от учителя, 

който все още е съиграч в устойчивите групи от 3 – 4 деца.  

В трета група по-високо развитата познавателна 

активност на 5 – 6-годишните деца и наличието на вече 

формирани конструктивни умения определят 
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конструктивната им игра като самостоятелна или като част 

от сюжетно-ролевата игра. Когато конструктивната игра се 

реализира самостоятелно, важно е да се развива 

техническото мислене, логическото аргументиране на 

действията; конструктивната дейност да е подчинена на 

предварително зададени или определени от децата правила. 

Характерно за този вид игра в трета група е, че 

комуникативната дейност е насочена към обсъждане на 

идеен проект, анализ на вече построеното, обогатяване на 

първоначалния замисъл, планиране избор на детайлите, 

търси се връзката между предмета и функцията, която 

изпълнява този предмет. 

6 – 7-годишните деца в своята конструктивна игра 

проявяват елементи на творчество във връзка с промяна в 

конструкцията на обектите, както и в начините за 

конструирането им. Ролята на учителя е да насочва 

вниманието на децата към използване на образците схеми, 

към речево-мисловната активност по повод на планирането 

и създаването на собствени конструкции, а конструктивната 

дейност да е по словесни указания.  

Огромно е значение на конструктивните игри за: 

- развитие познавателните интереси, 

- развитие на умствената и двигателна активност, 

- развитие на сензорните процеси,  

- развитие на инициативността, 

- развитие на детското творчество и въображение; 

- формиране и усъвършенстване на изпълнителските и 

задръжни процеси; 

- формиране на умения за колективни взаимодействия; 

- развитие на конструктивни способности и умения; 
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- осмисляне на трудовия резултат; 

-  развитие на художествения вкус; 

- социално-нравственото развитие; 

- изграждане на умения за планиране и контрол. 

С оглед на гореизложеното в заключение ще 

отбележим, че конструктивната игра предоставя 

разнообразни, интересни, специфични, нетрадиционни 

стратегии за постоянно изменение, обогатяване и 

обновяване на педагогическия процес, който извежда 

напред детското развитие чрез самоценността на детството. 

 Конструктивната игра е реална съвременна 

педагогическа стратегия, която има своето място в 

съвременната педагогическа практика. Тя е вълшебство, 

което разкрива невероятния детски свят и е магията, с която 

детето може да реализира своята мечта [3]. 

Реализирането на конструктивно-техническата идея в 

игрова форма на организация постига значителна 

обхватност, защото в конструктивната игра децата 

пресъздават социалната среда, проектите на своя 

конструкторси опит, обогатяват своя конструктивен 

потенциал. 
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ЕМОЦИИТЕ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА КОГНИТИВНОТО 

РАЗВИТИЕ 

 

Севджихан А. Еюбова 

 

EMOTIONS AS AN ELEMENT OF COGNITIVE 

DEVELOPMENT 

 

Sevdzhihan A. Eyubova 

 

Abstract: The interactions of man with the world around 

him are dynamic and cause different responses that can be 

physiological, social, psychological or behavioral in nature and 

contribute to even more complicated consequences. Each 

interaction, response, and consequence is marked by a unique 

context and a situation where a person gains experience and has 

the opportunity to learn and develop. This article discusses the 

contemporary understanding of emotions and cognition, and the 

so called integrated approach that assumes that emotions are 

one of the leading elements of cognitive development, and their 

role in the learning and decision-making process should not be 

underestimated. Recognizing the role of emotions for cognitive 

development is also related to the introduction of a new 

category of intelligence- emotional intelligence, which will also 

be discussed here. 
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Взаимодействията на човека със света около него са 

динамични и предизвикващи различни реакции, които по 

същество могат да бъдат физиологични, социални, 

психологични или поведенчески и да допринесат за още по-

сложни последствия. Всяко взаимодействие, ответна 

реакция и последствие са белязани от уникален контекст и 

ситуация, чрез която човек натрупва опит и има възможност 

да учи и да се развива.  

В хода на онтогенезата емоционалните реакции се 

подлагат на различна когнитивна преработка и човек се учи 

да ги направлява съгласно културалния контекст и 

социалния си опит. Емоциите и когницията са пряко 

свързани, още създателят на психоанализата Sigmund Freud 

[6] разяснява, че емоциите засягат когницията, без човек да 

осъзнава изцяло механизмите, чрез които се случва това.  

Въпреки че психоанализата подчертава връзката 

между емоции и когниция, изследователите започват да ги 

изучават едва след 80-те години на ХХ-ти век. Освен това в 

продължение на векове фокусът на всяко обучение, респ. 

обучителна програма, е получаването на знания и 

компетенции, свързани с когнитивното развитие, и 

емоционалното развитие остава неглижирано с десетилетия.  

В настоящата статия са разгледани съвременните 

разбирания за емоциите и когницията и е представен т.нар. 

интегриран подход, който приема, че емоциите са един от 

водещите елементи на когнитивното развитие и тяхната 

роля в процеса на обучение и вземане на решение не трябва 

да се подценява. Признаването на ролята на емоциите за 

когнитивното развитие е свързано и с въвеждането на нова 

категория на интелигентност, т. нар. „емоционална 
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интелигентност“, която също ще бъде разгледана в 

настоящото изследване.  

Дефиниране на емоцията 

Думата „емоция“ от произлиза от латинска „emovēre“ 

и е съставена от представката „е“ към думата „movēre“ – 

движасе, „emovēre“ – в превод от латински буквално 

означава преминаване, изместване, а също и вълнувам се. 

Справка в Merriam Webster Dictionnary ни насочва към три 

основни значения на понятието емоция „емоция“: 

1. афективен аспект на съзнанието – чувство;  

2. емоционално състояние;  

3. осъзната психична реакция (като гняв или страх), 

субективно преживявана като силно чувство, обичайно 

насочено към определен обект и съпроводена от 

физиологични и поведенчески промени в тялото.  

Емоциите са особен вид психични процеси и 

състояния, тясно свързани с инстинктите и потребностите, 

те са непосредствени преживявания на значими за 

конкретния индивид явления и ситуации. Емоциите се 

характеризират с различен интензитет и продължителност, 

но като цяло са краткотрайни.  

В допълнение на опитите да се изведе обща 

дефиниция за емоциите, редица изследователи се 

посвещават на класифицирането им. 

През 1972 г. психологът Paul Eckman [5] предлага 

шест базови емоции, които са универсални за различните 

човешки култури: страх, отвращение, гняв, изненада, 

щастие и тъга. През 1999 г. той разширява този списък и 

добавя – смут, вълнение, презрение, срам, гордост, 

удовлетворение и забавление. 
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През 80-те години на ХХ-ти век Robert Plutchik [9] 

въвежда нова система за класификация на емоциите, 

известна като „колелото на емоциите“. Този модел 

демонстрира как различните емоции могат да бъдат 

комбинирани или смесени заедно по начина, по който един 

художник смесва основните цветове, за да създава други. 

Robert Plutchik [9] предлага осем първични 

емоционални диаметрално противопоставящи се 

емоционални измерения:  

 щастие срещу тъга; 

 гняв срещу страх; 

 доверие срещу отвращение; 

 изненада срещу очакване.  

Тези емоции могат да бъдат комбинирани, за да 

създадат други (като щастие + очакване = вълнение). 

В експерименталната психология е възприет 

терминът „емоционален епизод“, с който се обхваща всичко 

от момента на действие на стимула до последващите 

компоненти или непосредствените последици от емоцията 

(вж. Фигура № 1). В този смисъл терминът „емоционален 

епизод“ е много по-широко понятие от понятието емоция.  

Според Agnes Moore [7] емоционалният епизод съдържа 

следните компоненти: 

 когниция / когнитивна компонента; 

 чувство – компонента, описваща емоционалното 

преживяване; 
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 мотивационна компонента, състояща се от тенденция за 

действие или състояние на готовност за действие (например 

тенденция за реакция „борба“ или „бягство“); 

 физиологична компонента, включваща централни или 

периферни физиологични реакции; 

 моторна компонента, включваща експресивно действие или 

поведение като борба, бягство, лицеизраз, вокализация.  
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Фигура № 1. Компоненти на емоционалния епизод 

 

Тези компоненти съответстват на четири групи функции: 

анализ и оценка на стимула; проследяване; подготовка и 

поддържане на поведението и действия, респ. поведение. На 

Фигура № 2 са представени компонентите на емоционалния 

епизод със съответстващите им функции. 

 

 

 

Фигура № 2. Компоненти на емоционалния епизод и 

съответстващите им функции 

 

Дефиниране на когницията 

Когниция – от латински „cognitio” – осъзнато и 

осмислено действие, свързано с узнаване, разбиране и 

проучване. Най-общо думата „когниция“, респ. познание, се 
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отнася до всички психични процеси, включени в 

получаването на информация, разбирането и, 

съхраняването, извличането и използването и.  

По този начин когницията включва: 

 Сензорните и сетивни процеси, които ни позволяват да 

получаваме информация от света (зрение, слух, мирис, вкус 

и т.н.). 

 Всички психични процеси, свързани с достъп до 

информация, анализирането и, разпознаването и като 

смислена, свързването и с вече познатото от минал опит, 

организиране на информацията, решаване на това какво е 

важно и какво не е важно, съхраняване на информацията за 

по-късно извличане и възпроизвеждането и тогава, когато е 

необходимо. 

 Използването на информация за вземане на решение за това 

какво да се прави, за решаване на проблеми, за 

комуникация и др. 

Различават се два основни подхода при 

разглеждането на когницията – структурен и функционален 

(интегриран): 

1. Структурен подход. Когницията се разглежда като 

съвкупност от процеси и системи, които са сравнително 

независими едни от други, независими от емоциите и 

волята, както и независими от контекста. 

2. Функционален (интегриран) подход. Когницията се 

разглежда във функционален и интегриран аспект като 

набор от взаимосвързани психични процеси, които 
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направляват поведението и справянето с проблеми в 

реалния свят. При този подход когнитивните процеси не са 

независими един от друг, както и зависят от емоциите, 

волята и конкретния контекст, в който се случва 

поведението. 

И двата подхода имат своите предимства и ползи. 

Благодарение на структурирания подход и множеството 

проучвания са създадени т.нар. познавателни тестове, както 

и тестове за конкретни психични процеси, които не само се 

оценяват, но могат да бъдат и таргет за корекционно 

въздействие или обучение. Вторият, т. нар. Интегриран, 

подход се свързва със създаването на програми за 

интервенция и развиване на когницията в контекста на 

конкретна образователна среда или ежедневни ситуации. 

Този подход се нарича функционален, тъй като целта в 

програмите за интервенция е постигане на функционални и 

ефективни резултати в ежедневието. 

Дефиниране на емоционалната грамотност 

Интегрираният подход, при който когницията и 

емоциите се разглеждат заедно и са свързани с прякото 

функциониране на индивида в конкретна среда са причина 

за въвеждане и на ново понятие – емоционална грамотност. 

Емоционалната грамотност е описвана като способността да 

разбираме себе си и другите, и по-специално да осъзнаваме, 

разбираме и използваме информацията за различните 

емоционални състояния по компетентен начин. 

Емоционалната грамотност е често използван термин като 

синоним на емоционалната интелигентност. 
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Пръв пълна дефиниция за това какво е емоционална 

грамотност дава Claude Steiner [10]. Според него 

емоционалната грамотност е „способността да разбираш 

собствените си емоции, да можеш да изслушаш другите и 

да емпатизираш на емоциите им, както и да умееш да 

изразяваш емоциите продуктивно. Да си емоционално 

грамотен, означава да можеш да управляваш емоциите по 

начин, по който те подобряват личните способности и 

качеството на живот около теб. Емоционалната 

грамотност подобрява взаимоотношенията, прави 

възможно сътрудничеството между хората и създава 

усещане за общност“.  

Според Claude Steiner [10] емоционалната 

грамотност включва следните пет компонента: 

1. да познаваш чувствата си; 

2. да изпитваш емпатия; 

3. да можеш да управляваш емоциите си; 

4. да можеш да се справяш с емоционалните 

проблеми; 

5. комбинация от всички по-горе изброени – 

емоционална интерактивност. 

В подкрепа на връзката между емоциите и 

когницията са множеството функционални и образни 

изследвания на нервната система. Проучванията през 

последните 20 години на ХХІ-ви век категорично доказват, 

че невронните механизми, които са в основата на 
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емоционалната регулация, най-вероятно са същите като при 

когнитивните процеси [1], [2].  

Емоциите и когницията „работят“ заедно в синхрон, 

подкрепяйки възприятията на човек за средата и влияейки 

на последващото поведение. Така например една голяма 

част от ученето в ранните години от живота протича в 

контекста на емоционална подкрепа. Разширените 

възможности за интерпретиране и използване на емоциите и 

когницията са основа за психологичния сценарий в живота 

на всяко дете и възрастен [8].  

Емоциите и когницията допринасят за развитието на 

психичния процес внимание, за вземането на решение и 

ученето като цяло [3].  

Освен това емоциите и социалните поведения засягат 

способността за устойчивост при продължителни и 

насочени към дългосрочни цели поведения, както и са 

свързани със социалните умения за търсене на помощ при 

необходимост и включването и извличането на ползи от 

взаимоотношенията.  

Децата, които са имали оптимална социална, 

емоционална и поведенческа подкрепа в ранните си години, 

са с по-голяма вероятност да имат добра училищна 

успеваемост и да се адаптират по-лесно [4]. Имайки 

предвид нарастващия брой съобщения от областта на 

невронауките, крайното разделение между емоциите и 

когнициите може да се окаже по-скоро изследователски 

артефакт, отколкото реално да представя процесите, които 

се случват в мозъка  
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ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА 

ИЗСЛЕДВА НЕ НА ДЕТСКОТО РАЗБИРАНЕ 

НА МЕТАФОРИ 

 

Снежанка Д. Георгиева, Галина И. Кирева 

 

EDUCATIONAL PRACTICES IN RESEARCH OF 

UNDERSTANDING OF THE METAPHOR BY 

CHILDREN 

 

Snezhanka D. Georgieva, Galina I. Kireva 

 

Abstract: The article is about educational practice for 

developing the abilities of the children in day care (these in 

preparatory groups) in understanding of metaphors in four 

years period. The suggested experimental model to examine the 

mental abilities of the kids to visualize and understand 

metaphors has psychological, methodical and pedagogic 

reasons. The current model is pragmatic (realized in a day care 

in Razgrad region) and is synchronized with methods of 

education in mother tongue for this age group. The basic stages 

and aspects of the didactic research are presented. The 

metaphors are detected in literary  puzzles, poems, narrative 

and enigmas related to natural objects in a limited sentence 

structure. Some criteria are defined to evaluate the level of 

understanding, its intensity and development. Such activities are 

good in the development of the lexical culture in preparation 

groups in order to enrich, understanding and activation, the 

abilities of speech relations, better understanding of literary 
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works, development of imagination, verbal activity and 

thoughtfulness of the kids.  

 

Keywords: metaphor, imaginative thinking, language, 

speech, development of the speech, imagination, effect, day 
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  „Между тях двете – мисленето 

и поезията – царува родство, извлечено 

от по-дълбоко, защото и двете се 

отдават в служба на езика и не щадят 

усилията си за него. При все това 

между тях двете в същото време обаче 

упорства бездна, защото те обитават 

най-раздалечените върхове”. 

            Хайдегер 

 

 

През последните години факт в България са 

теоретико-прагматичните търсения за промени на 

образователната парадигма в различните образователни 

етапи на българското училище. Влезлият в сила от 

01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното 

образование (обн. ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) урежда 

основни принципни положения в областта на образованието 

[ЗПУО 2015]. В чл. 22 са дефинирани държавните 

образователни стандарти (ДОС) като съвкупност от 

задължителни изисквания за резултатите в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и за 
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условията и процесите за тяхното постигане“. ДОС 

предполагат трансформационни модели както в 

училищното, така и в предучилищното 

образование/възпитание по посока на засилена 

прагматичност и личностна ориентираност. За постигане на 

прокламираните компетентностни образователни модели 

роля има и предучилищното образование, задължително 

реализирано в трета и четвърта група на детската градина, 

създаващо условия за „цялостно развитие на детската 

личност“, за „придобиване на съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими 

за успешното преминаване на детето към училищното 

образование [чл. 28, ал. 1. Т. 1 и 2, Наредба № 5 2016]. В 

Приложение № 1 към чл. 28, ал. 2, т. 1  на горепосочената 

наредба са изведени основните компетентности от 

образователно направление „Български език и литература“; 

чиято основна функция „е задоволяването на потребността 

на детето от речева активност, което предизвиква 

положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане 

за умения за комуникиране и общуване: готовност за 

директно и адекватно на речевата ситуация изразяване“. 

Очакваната резултатност, според Наредбата, е съотнесена с 

шест образователни ядра: свързана реч, речник, 

граматически правилна реч, звукова култура, възприемане 

на литературно произведение, пресъздаване на литературно 

произведение. Приоритетността в подготвителните групи е 

върху развитието на свързаната реч на децата – процес, 

чиято резултатност е предположена от овладяността на 

достатъчна като количество и качество лексика.  

В контекста на гореизведените нормативни 
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изисквания и тенденции може да бъде обоснована 

необходимостта от реализирането на такъв образователно-

възпитателен процес в подготвителните групи, който е и 

хуманистично насочен (свързан е с интересите и 

потребностите на децата), и е прагматичен в моделите на 

търсене на пътища за успоредно развитие на език и мислене 

при децата от горепосочената възрастова група; разчитащ 

на ефективността от комплексно речево развитие – 

речникова работа, свързана реч, възприемане на 

художествена творба.  

Статията представя и анализира образователни 

практики, използвани в продължение на четири години (от 

есента на 2015 година – до края на 2018 година) от 

учителката Галина Кирева, работеща в детска градина 

„Пролет“, с. Стражец, обл. Разград. Експерименталният 

модел търси потвърждение на хипотезата на авторите на 

изследването за възможностите за речево развитие на 

децата чрез работа с метафорите в текстове, предпочетени в 

различни педагогически ситуации по направлението 

„Български език и литература“ в детската градина. 

Значимостта на работата върху метафоричността на 

литературния текст е осмислена в контекста на 

възможностите за стимулиране на словесно-образното 

мислене и за речево развитие на децата от детската градина. 

Предучилищната възраст е най-сензитивният период 

за естетическо въздействие и за развитие на естетическото 

възприемане, естетическата потребност и емоции, 

въображението и фантазията. В тази възраст въображение и 

словесно-образно мислене са взаимно обуславящи се и 

стимулиращи се процеси. Мисловната и речевата дейност са 
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процеси, силно зависими от общото физическо и 

психическо състояние на детето в даден момент. Като се 

има предвид спецификата на мисловната и речевата 

дейност, логични и разбираеми са трудностите при тяхното 

изследване. Метафоричността е присъща характеристика на 

детското мислене от този период. Факт са научни 

изследвания за функциите на когнитивните метафори като 

ключов механизъм за когнитивно-езиковото развитие на 

детето [Попов, Попова 2002: 58]; налични са методики за 

изследване на детското разбиране на метафори [Чичикова, 

Делева 2003: 79 – 95]. 

Според гледната точка на авторите на изследването 

разбирането на метафори може да се осмисли и като аспект, 

характеристика на словесно-образното мислене, и като 

възможност за развитието му. Умело подбрани 

технологични модели за откриване и разчитане на метафори 

в свързан текст могат да допринесат за синхронното 

развитие на компетентностите на децата в три 

образователни направления – свързана реч, речник, 

възприемане на литературно произведение. Практическото 

изследване тръгва от разбирането, че у децата от детската 

градина се крият заложби за словесно-образно мислене, но 

те се активизират и способстват цялостното интелектуално 

и естетическо развитие на подрастващите само ако децата 

бъдат системно и съзнателно стимулирани за включване в 

мотивираща ги и емоционално ангажираща ги 

творческа/речева дейност. Предложеният в статията модел е 

съобразен и с характерното за децата от предучилищна 

възраст, а именно, че те реализират себе си предимно в 

дейностен план – чрез игри (сюжетни, ролеви, дидактични) 
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и чрез реч, като речта се осъществява и чрез 

комуникативната, и чрез сигнификативната си функция 

[Люблинска 1978: 281]. Моделът е съобразен и с водещи 

постановки в методиката на обучението по български език в 

детската градина за целесъобразността на педагогически 

процес, свеждащ се не само до констатации на детски 

речеви прояви, а и до развитие на умения в хуманистичната 

образователна парадигма на  развиващото обучение и 

възпитание [Даскалова 1995]. 

Трудност при планирането на описаното в 

настоящата статия изследване бе липсата в страната ни на 

единни стандартизирани тестове за проучване на детските 

езикови знания и мисловни способности. Представените в 

изследването образователни практики са съобразени с 

разработената от Кристина Чичикова и Тиха Делева 

методика за изследване на способностите на децата за 

разбиране и създаване на метафори [Чичикова, Делева 2003: 

79 – 95); предположени са от оригиналните идеи на Джани 

Родари; съобразени са с методическия опит на Благо Блажев 

и Венче Попова [Блажев, Попова 1995; Родари 1981], с 

идеите на д-р Мариана Балабанова и педагожката Диана 

Въткова [Балабанова 2000: 5 – 8; Въткова 2001: 40 – 42]. 

Като критерии за резултатност от 

експериментираните практики са използвани показателите:  

 Брой открити (от наличните) в художествен текст 

метафори; 

 Адекватност при разбирането на метафорите – 

използване на подходящо вербално обяснение; 

 Запомненост на метафоричен израз и уместното 

му използване в непознат контекст; 
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 Разбиране на метафоричен израз извън контекста 

на свързан художествен текст. 

Резултатността на практиките е стимулирана от 

проучени показатели за интерес: предпочитания на децата 

към художествени текстове; възможности за изборност на 

текста за работа (според предпочитанията на 

мнозинството); неограничавана свобода в предлаганите от 

децата отговори; толерантност в обсъждането при 

представяне на разностранните детски тълкувания на 

метафори (адекватни и недостатъчно адекватни). 

В експерименталната работа е предпочетен моделът 

рецепция на разнородни като тематика и жанрова 

специфика текстове, подходящи за възрастта на децата, с 

които се работи. Инструментариумът предполага естествено 

вплитане на въпроси относно откритостта и разчетеността 

на метафорите в текста за рецепция. Изхожда се от 

позицията, че без адекватно разбиране на предпочетената от 

автора метафора не би могла да се получи напълно 

адекватна рецепция на съответния текст. 

 Образователните модели изследват (в посочената 

хронология) адекватността на детската рецепция при работа 

с авторски гатанки [Димков 1996; Константинова, Райчева 

1987], прозаически художествен текст [Фламбурари 2012], 

поетически художествен текст [Димков 1996; 

Константинова, Райчева 1987]. 

 Изведените в методическата литература 

възпитателни и образователни възможности на гатанката са 

сериозният аргумент на авторите на изследването за 

включването ù в експерименталните практики [Иларионова 

1985: 20]. При работа с гатанки са използвани похвати като: 
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откриване на отговора в илюстратитивен колаж, включващ 

като елемент и отговора на гатанката; словесно допълване 

на характеристика на предмет, открит вече като отговор в 

друга гатанка (по модела „Що е то?“); възможност за 

разпознаване на отговор на гатанка с вдигане на картонче, 

илюстриращо отговора (с включване на провокативни 

елементи относно метафорично изведена характеристика на 

съответния предмет); съпоставяне на характеристики на 

предмети, отговор на две различни гатанки (различаващи се 

по модела на описване на съответния обект – 

метафоричен/неметафоричен или специфика на 

предпочетената метафоричност); беседа за гатанката като 

текст/човешко творение. Най-често децата са стимулирани 

да откриват и разгадават метафоричния образ с поредица 

въпроси, например: Как разбирате израза „плач на радост 

преобръща,/като тръгне, не се връща“? Дайте пример за 

дума, която „без сладило подсладява“. Кои думи могат без 

горчило да огорчат? Кой месец от годината е известен като 

Сечко? Коя от предложените илюстрации отговаря на 

словесното описание:  „Майстор Сечко във реката/сапун 

прави от водата“? Опишете действита, които си 

представяте, като чуете израза: „Баба Марта го събира,/за 

един ден го изпира“. Активизиран е и моделът на 

съпоставително анализиране на характеристики в две 

гатанки с еднакъв отговор: На коя особеност на иглата е 

обърнато внимание в първата гатанка? Коя нейна 

характеристика е изведена във втората гатанка? С какво е 

сравнен огънят в първата гатанка? Кои особености на огъня 

са предпоставка авторът да го характеризира като 

„юначага“ във втората гатанка? Кои особености на този 
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„юначага“ използва авторът, за да ви помогне да откриете 

отговора на гатанката? На кое животно е уподобен вятърът 

в първата гатанка? Как е описан във втората гатанка? 

При използването на гатанки е следвана и логиката на 

постепенно усложняване на включените метафорични 

образи (като брой и като езикова експликация). Най-трудни 

се оказват моделите за допълване на дума (отговор) в 

римувана гатанка с метафоричен образ/метафорични 

образи, например: Помислете с коя дума ще завършим 

гатанката: Сняг зелен покри ливадите. / Тичат и подскачат 

младите. / Да, но сняг ли е това? / Казват, че било... /мъгла/). 

Моделът – работа с гатанки – е допълван и с работа сред 

природата – откриване на природни елементи чрез 

разгадаване на метафорични въпроси (своеобразни 

гатанки), например: Зимата лежи, а през пролетта в река 

побягва (Сняг); През лятото е в палто, а през зимата е голо 

(Дърво); Без ръка, без крак е, а врати отваря (Вятър); Един 

огън, цял свят сгрява (Слънце). За някои разпознати 

природни елементи са задавани допълнителни въпроси, 

например за снежинките през зимата: Можете ли да ги 

преброите? Колко са? Какво можете да кажете за 

снежинките? Защо снежинките се топят? На какво приличат 

те? Какво ще стане, ако духнете снежинка или я вземете в 

ръка? По подобен модел е проведен и разговор за слънцето: 

Какво е днес слънцето? Какво мислите, че Ви казва за добро 

утро? След първоначалните отговори децата са 

подпомагани от педагога да откриват и нови думи, които 

още по-точно и оригинално характеризират разглеждания 

обект (приветливо слънце, ласкаво слънце, слънцето се 

усмихва и т.н.). Епизодично е включвана и работа върху 
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„коварни въпроси” [Иларионова 1985: 4] от типа: Кой расте 

без корен? (камък); Кой бяга без повод? (вода). 

Метафоричните съчетания (водата бяга, камъкът расте и 

т.н.) развиват съобразителността и наблюдателността на 

подрастващите. В реалния свят детето е заобиколено и от 

тайнствени за него предмети и необясними събития. В 

процеса на разгадаване детето е принудено да съпоставя 

качества, да съотнася признаци, за да отгатне скрития 

тайнствен образ. А процесът на задаване на въпроси от 

рода: Кое откъде е? Кое за какво служи? Какво на какво 

прилича? Какво от какво се прави? – безспорно развива 

словесно-образното мислене при децата от предучилищна 

възраст. Наблюденията върху уроците за отгатване на 

„скрити” обекти показват, че децата безпроблемно се 

справят с гатанки, в които признаците на търсения предмет 

са изведени върху основата на прякото значение на думите 

или са структурирани върху основата на сравнение. 

„Въображението е производно от опита, а опитът на 

днешното дете е по-обширен ... от опита на вчерашните 

деца” [Родари 1981:162]. Според Джани Родари, разчитайки 

предметите, които го заобикалят, съвременното дете 

„научава неща, които се различават от нещата, които 

неговият дядо е научавал, когато е „разчитал” газовата 

лампа. Казано с други думи, днешното дете ще намери 

мястото си сред съвсем нов културен модел” [Родари 1981: 

162]. Резултатността от описаните практики доказва, че 

загадките са ценен ресурс в процеса по развитие на 

мисленето. Разгадаването на гатанките развива 

находчивостта, съобразителността, бързината на реакциите, 

умствената активност, самостоятелността, а преносът на 
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значения безспорно способства за активизиране на 

словесно-образното мислене. 

При работата с прозаически художествен текст 

(Приложение № 2) словесно-образното мислене на децата е 

стимулирано чрез поставяне на задачи за словесно рисуване 

– описание с думи как си представят метафоричния образ; 

съпоставяне на словесния и картинния образ на персонаж от 

творба и беседа върху съдържателните и емоционалните 

акценти на приказката/разказа, за особеностите на 

одухотворените образи. Например при работата върху  

приказката „Тиквата“ на Весела Фламбурари са използвани 

въпросите: Как започва приказката?  Какво означава да се 

троснеш на някого? Кое е първото нещо за тиквата, което 

научаваме от семките? Кое е необикновеното в тиквата от 

приказката? Могат ли тиквите и тиквените семки да 

говорят? За какво говорят тиквите и тиквените  семки в 

приказката? Какво в живота може да носи радост? Как 

разбирате израза „Да, „радост в живота“ трябва на всеки, за 

да са му подредени нещата и смислени!“? Какво 

„немислимо“ нещо се случва? С какви думи семките 

успокояват тиквата? Опитайте се да нарисувате образа на 

посърналата тиква. Защо тиквата се тросва на семките? 

Какво се оказва „радостта от живота“ за тиквата? Как 

завършва историята? Към баснята на Лафонтен са задавани 

въпроси като: Какво се мъчи да направи клетата мравка в 

началото? Как е назован ручеят? С какво са сравнени водите 

му? Как гълъбицата спасява мравката? С какви думи 

мравката се отблагодарява? Защо гълъбицата не чува 

благодарствените думи? Може ли благодарността да е 

цвете? Какво научихте за благодарността? 
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Предизвикателство за децата се оказват въпроси със защо 

при работата с различни текстове (Защо тиквата се тросва 

на семките? Защо тиквата и семките в приказката могат да 

говорят? Защо тази „голяма, зряла и съвсем жълта тиква“ е 

характеризирана като необикновена? Защо тиквените 

семчици повтарят няколко пъти „Много е мъдра нашата 

тиква!“? Кога и защо тиквата посърва? Защо семките 

избягват?; Защо мравката ухапва немирника? Защо баснята 

завършва с думите: „Какво хубаво цвете е признателността, 

която се ражда от стореното добро!“?). Децата са 

изключително затруднени при намирането на отговора на 

това защо. Факт е, че постепенно по време на 

експерименталната работа се променяха възможностите на 

децата за по-адекватно вербално разтълкуване на 

метафоричните образи. Провокативен, но стимулиращ 

мисленето се оказа въпросът Защо растенията и 

животните в приказките могат да говорят? Детските 

отговори изведоха следните аргументи на маркера защо: 

защото имат уста; защото се разбират помежду си сами; 

растенията и животните говорят на свой език, казват 

неща на хората. 

Извеждането и тълкуването на метафори при 

работата с поетически художествен текст е осъществявано 

най-често чрез формата на беседата или чрез техниката на 

устното словесно рисуване. Според възможностите на 

децата през различните години на експеримента са 

поставяни въпроси, сързани с различни когнитивни 

равнища. Например при обсъждане на стихотворния текст 

„Щурчово конче“ (Приложение № 3) е потърсен отговор на 

въпроси, предполагащи разчетеност (според детските 
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възможности) на нетрадиционните езикови употреби и 

метафоричните преноси (Кой е героят в стихотворението? 

Какво яхва? Опитайте се да нарисувате (с бои, с думи) 

образа, който си представяте, като чуете първите три стиха: 

„Яхна Щурчо охлювче рогато,/ па му дръпна юздата от 

злато – / охлювчето хукна във превара“? От какво се 

уплашва рогатото охлювче? Имат ли щурчетата връзки? 

Могат ли да яздят? Как си представяте, че може да се язди 

охлюв?  Как разбирате израза: „охлювчето хукна във 

превара“?). И при работа с поетически художествен текст и 

словесно-образното, и логическото мислене на децата е 

стимулирано с въпроси със защо: Защо в края на 

стихотворението Асен Разцветников създава такава цветна 

картина  („хвърли Щурчо в зелено блато,/ падна Щурчо, 

падна, та изпръска/ в черна тиня бялата си връзка.“)? Защо в 

стихотворението охлювът и щурецът могат да говорят?). 

Понякога през периода на експеримента работата 

върху художествен текст е допълвана с разтълкуване на 

метафори извън контекст (най-често за това са предложени 

от учителя изречения, които са в някаква семантична връзка 

с образи от вече разгледани художествени текстове). По 

подобие на модела на Чичикова и Делева [Чичикова, 

Делева 2003: 80 – 82] е експериментирана практиката на 

самостоятелно вербално тълкуване на пет израза с 

метафори: Вятърът се разлюти. Листът трепери. 

Котето подлудя. Ягодките зачервиха бузки. Лицето на 

мама светна. Задачата, поставена на детето в игрова 

форма, е да обясни какво означава това, което чува. 

Реализиран е и моделът на разгадаване на метафоричен 

израз, чрез подбор на един израз от три предложени, 
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например:  

1. Ваня е лист без дърво. 

Това значи, че Ваня: 

А) няма корен 

Б) няма рокля 

В) няма семейство + 

 

2. Вятърът е музикант без инструмент. 

Това значи, че вятърът: 

А) не е северен 

Б) няма калъф 

В) е спокоен и не свири + 

 

3. Иван е гъба, която внимателно попива разказа. 

Това значи, че Иван: 

А) е измокрен 

Б) чува всичко и запомня всичко + 

В) е много мръсен 

 

4. Нели е видеокамера, която наблюдава гостите. 

Това значи, че Нели: 

А) с никого не говори 

Б) всичко вижда и запомня + 

В) ходи с телефона си и снима гостите 

 

5. Леля Мими е дърво без плод. 

Това значи, че тя е: 

А) много трудолюбива 

Б) без родители 

В) без деца и семейство + 
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6. Учителят е радио без батерии. 

Това означава, че: 

А) учениците са избягали от час 

Б) учителят е болен 

В) учителят е изтощен и няма повече сили + 

 

7. Кучето е дете, което не може да говори. 

Това значи, че кучето е: 

А) малко и не може да хапе 

Б) иска да яде и да пие вода 

В) палаво и обича да играе + 

 

8. Книгата е прозорец към света. 

Това значи, че книгата: 

А) има правоъгълна форма 

Б) разказва много и интересни неща + 

В) може да бъде разтворена 

 

Не би отговаряло на истината твърдение, че при 

работата с всеки текст децата веднага откриват метафорите 

и ги тълкуват адекватно и лесно; нито твърдението, че с 

всеки следващ текст правят това автоматично, бързо и 

безпогрешно. Но безспорен е резултатът от последователно 

прилаганата методика на работа, проведена в духа на 

постановките на Дж. Родари и Л.С. Виготски. Практиката 

показа, че най-естествено от децата се приема 

олицетворението – приписваните възможности на различни 

предмети и природни реалии да говорят. Категорично се 

потвърдиха предварителните очаквания, че въображението 
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и творчеството не са привилегия само на конкретно дете, а 

на всички деца, стига децата системно, целесъобразно и 

забавно да бъдат водени по необятните им пътища. 

Резултатността (в края на всяка от учебните години, в края 

на четиригодишния изследователски период като цяло) 

позволява изводи за сферите на въздействие от апробирания 

експериментален модел. Разнопосочната работа с гатанки и 

с художествени текстове, многостранността на 

рецептивните модели, предполагащи и осмисляне на 

метафорични употреби, допринася за: 

 Развитие на речника на децата от подготвител 

ните групи по посока на обогатяването му, семантизацията 

и активизацията му [Даскалова 1994: 136 – 137]. 

 Развитие на свързаната реч на децата с успешни  

опити за уместно включване на метафорични изрази в нея 

(особено при репродуциране на текстове първоизточници 

с метафорични модели). 

 По-задълбочено проникване в художественото  

пространство на литературни творби на базата на системна 

работа върху текста като единство на съдържание и форма 

(и разбира се – функция). 

 Развитие на въображението на децата – 

закономерно следствие от системна работа по 

вербално/невербално представяне на 

осмислеността/възприетостта на метафоричния образ. 

Разчитането на метафори в контекста на съзнателно 

стимулирана креативност е основа за продуктивни 

ментални процеси; допринася за развитие в синхрон на 

мислене, език, въображение. 
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Приложение № 1 

 

Гатанки 

 

Бодлива крава 

през плет минава 

опашката ѝ  

отвън остава. 

Мъничка, тъничка, 

скача и тича –  

тича по хората 

да ги облича. 
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   (Игла)    (Игла) 

Светло злато, в куп събрано, 

нетопено, нековано, 

всяка вечер го покриват, 

всяка заран го отвиват.  

                                       

(Огън) 

 

Юначага златокос, 

без очи, уши и нос, 

всичко лапа и поглъща –  

пръчка, книга, дрехи, къща.  

Но дадеш ли му вода,  

пуща синкава брада 

и заплаква с тънък глас, 

и умира той завчас.  

                                   (Огън) 

Бясно куче, хвърковато, 

за очите непознато, 

дим мотае по небето, 

тръни гони по полето.    

                                  (Вятър) 

Свири, сърди се, реве,  

покриви събаря... 

Върне ли сe – 

без ръце портите отваря!  

                               (Вятър) 

Без сладило подсладява, 

без горчило огорчава, 

плач на радост преобръща, 

като тръгне, не се връща.  

                                  (Дума) 

Майстор Сечко във реката 

сапун прави от водата. 

Баба Марта го събира, 

за един ден го изпира.  

                                 (Лед) 

Педя човек, лакът брада 

цял ден шъта, става, пада, 

а кат мръкне, той престава 

зад вратата си застава. 

   (Метла) 

Стъпи ù на краката 

и хайде – по ребрата! 

Щом идеш до главата, 

ще стигнеш небесата. 

        (Стълба) 

Рибар без сак и мрежа, 

край гьол за риба чака. 

Но хваща той обаче 

такваз, каквато квака.  

Две сестрици сиви врани, 

с един гвоздей приковани, 

все се клъвкат и се борят, 

сякаш лошо ще си сторят, 
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                                (Щъркел) 

 

ала пак си в мир живеят, 

по поръка сладко пеят.                                                       

(Ножица) 

 

 

Приложение № 2 

 

ТЕКСТ 1 

ТИКВАТА 

– Много е мъдра нашата тиква! – обичаха пък да 

отбелязват тиквените семчици с доза страхопочитание. 

Имаше една голяма, зряла и съвсем жълта тиква. 

Някои смятат, че тиквите са нещо абсолютно обикновено. 

Е, не и тази тиква! Защото тази тиква си имаше „радост в 

живота“… 

– Да, „радост в живота“ трябва на всеки, за да са му 

подредени нещата и смислени! – обичаше да казва тази 

тиква и се подуваше от гордост. 

– Много е мъдра нашата тиква! – обичаха пък да 

отбелязват тиквените семчици с доза страхопочитание. 

Защото всяка вечер тиквата ги подреждаше в редичка и 

проверяваше техния брой. 

– Аз, аз… – извикваха семчиците. 

Което показваше ясно, че са си на мястото. Защото 

някой, който не си е на мястото, не може да извика „аз“, 

нали така? 

И това щеше да е всичко, което може да се каже за 

тази тиква, ако една вечер не се случи нещо немислимо. 
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Една вечер тиквата откри, че семката ей там, най-отляво, я 

няма! 

– Ах – успя да каже тиквата и посърна. 

– Тя ще си дойде! Просто някъде се е заплеснала – 

закимаха успокоително другите семки. 

– Как можа – глупаво отрони тиквата. – Така да ми 

съсипе „радостта в живота“. Тази семка сигурно иска да 

стана една съвсем обикновена тиква! 

– Ох, най-после да ни стане ясно! Значи семчицата 

най-вляво е била твоята радост в живота? – зашумяха 

тиквените семки. – Каква е глупава, че избяга и изпусна 

лично да ѝ кажеш! 

– Най-любимата ми семка? Кой каза това? – сепна се 

тиквата. 

– Ти… сама… – заекнаха в хор семките. 

– Кой говори въобще за семки! Съсипа ми реда и 

радостта да съм ви строила и преброила точно! – тросна им 

се тиквата. 

– Ааа, значи това била „радостта в живота“ на 

нашата тиква! 

Тиквените семки въобще не чакаха. Щом стана 

тъмно, се хванаха за ръце и взеха, че избягаха всичките. На 

сутринта тиквата така се разрева, че съвсем изгни от 

мокрото. 

     Весела Фламбурари 
 

 

ТЕКСТ 2 
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ГЪЛЪБИЦАТА И МРАВКАТА 

 

 Една изжадняла гълъбица с бели пера потапяше 

човката си в бистър ручей, когато една мравка падна от 

един клон във водата.  

 Клетата мравка напразно се мъчеше да се измъкне от 

тая водна лента, която в нейните очи изглеждаше цяло 

море. 

 Гълъбицата я видя, съжали я и протегна от брега 

сламчица трева. Мравката се вкопчи в нея и бързо излезе на 

сухо. 

 – Благодаря ти, гълъбице! – каза мравката с тънък 

глас. – Няма да те забравя! 

 Но гълъбицата дори не чу тия благодарности, защото 

хвръкна веднага. 

 Един немирник я видя, приближи се безшумно до 

дървото и опъна прашката си, за да удари с камък 

прелестната птица, която е забелязваше опасността. Ала 

малката мравка я забеляза и ухапа момчето по петата. 

 – Ах! – извика то и изтърва прашката си. 

 Гълъбицата литна високо в небето, но и оттам 

достигнаха думите от песента ù: „О, колко е хубаво да 

правиш добро!“. 

 А през това време мравката, поела отново пътя край 

ручея, си казваше: „Какво хубаво цвете е признателността, 

която се ражда от стореното добро! 

     Лафонтен 

 

Приложение № 3 
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ЩУРЧОВО КОНЧЕ 

 

Яхна Щурчо охлювче рогато, 

па му дръпна юздата от злато –  

охлювчето хукна във превара, 

понесе го право към пазара. 

Но край пътя, зад крива бука, 

млада пъпка цъфна, та пропука, 

подплаши се охлювче рогато, 

хвърли Щурчо в зелено блато, 

падна Щурчо, падна, та изпръска 

в черна тиня бялата си връзка. 
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РОЛЯТА НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИТЕ ВРЪЗКИ ПРИ 

ФОРМИРАНЕТО НА ОЦЕНИТЕЛСКИ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТИТЕ ПЕДАГОЗИ 

 

Снежанка Д. Георгиева, Евгения С. Иванова 

 

THE ROLE OF INTER SUBJECT RELATIONS IN 

FORMING EVALUATION COMPETENCE IN 

STUDENTS OF PEDAGOGY 

 

Snezhanka Д. Georgieva, Evgeniya S. Ivanova 

 

          Abstract: The article in brief analyses science/normative 

researches presenting views of basic competence needed to be a 

quality of a modern teacher in mother tongue. Such competence 

is viewed also as a feature needed to be formed in the process of 

university education of the future teachers. A model is suggested 

which combines the professional pedagogical competence with 

pragmatic activities to fulfill forming of specific abilities in 

pedagogic specialists. Unusual technological models, in the 

process are presented (theatrical forms). After a trial and 

analysis it is clear that the inter subject relations is important. 

The article did not present ideas for all aspects of university 

education of the students throughout their entire course It 

actualizes a certain aspect-evaluation (the ability of the students 

to evaluate verbal and written text due to the present norms and 

rules of language paradigm). The research presents and 

analyses a few types of activities in the process in two stages. 

Theoretical a survey of the perspective point of view of the 

students about the role of reverse relation; pragmatic 
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performance of an activity to show the expertise of evaluation 

ability of the students, in order to better their competence.  

 

            Keywords: students of Pedagogy, reverse relation, 

abilities, survey, unusual model, theatrical form 

 

           Настоящото научно изследване е финансирано по 

проект „Съвременни аспекти на образователния дискурс“ 

РД-08-130/07.02.2018 г. 

 

 

             В Закона за предучилищното и училищното 

образование и свързаните с него нови  нормативни 

образователни документи се определят цели, приоритети и 

задачи на българското образовaние, актуализират се 

характеристики на професионалната компетентност на 

учителя в България. В Приложение № 2 към чл. 42, ал. 2, т. 

1 от Наредба № 12/01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти са изведени 

компетентностите (характеризирани като съвкупност от 

знания, умения и отношения), включени в професионалния 

профил на педагогическия специалист учител [Наредба № 

12]. Регламентирана е задължителността на следните 

основни компетености и основни групи занния, умения и 

отношения, съотнесени с тях: 

Таблица № 1 

 

Компетентности Знания, умения и отношения на учител 

1. Академична 1. Първоначална професионална подготовка  
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(педагогическа, психологическа, 

методическа подготовка, специално 

предметна) 

2. Умения за учене през целия живот 

2. Педагогичес 

ка компетен 

тност 

1. Планиране на урок или на педагогическа 

ситуация 

2. Организиране и ръководене на 

образователния процес 

3. Оценяване на напредъка на 

децата/учениците 

4. Управление на процесите в отделни групи 

или паралелки от класове 

3. Комуникатив 

на 

1. Умение за работа в екип 

2. Умение заработа с родители и други 

заинтересовани страни 

4. Администра 

тивна 

 

 

              В горепосочената наредба професионализмът на 

учителя е разчетен като подробно представени знания, 

умения и отношения за всяка компетентност, за всяка 

подгрупа на съответната компетентност.  

Вниманието в настоящото изследване е върху третия 

аспект на педагогическата компетентност – Оценяване на 

напредъка на децата/учениците. Този доцимологичен аспект 

на педагогическата компетентност е разчетен като 

съвкупност от следните знания, умения и отношения на 

учителя в нормативните документи: 

„3.1. Познава държавните образователни стандарти за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците и за 

предучилищното образование и умело разработва и прилага 
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ефективен инструментариум за проверка и оценка 

(диагностика) на постигнатите резултати на 

децата/учениците, за определяне на достигнатото равнище 

на усвояване на знания и формиране на умения от всяко 

дете или ученик. 

3.2. Умее да използва подходящи методи, средства и 

подходи (в т.ч. и иновативни) за насърчаване на напредъка 

и постигнатите резултати от децата или учениците и да 

определя критерии и показатели за оценяване на знанията и 

уменията на учениците, с 

които запознава както класа/групата, така и отделния 

ученик/дете. 

3.3. Притежава умения и осигурява обективна и навременна 

информация за индивидуалното развитие и за постигнатите 

резултати от детето/ученика, информира родителите за тях 

и определя мерки за допълнителна подкрепа, консултиране 

и 

коригиране, като използва конструктивно обратната връзка 

за подобряване на преподавателската си работа. 

3.4. Изгражда умения у децата/учениците за самооценка, 

самокритичност и самоусъвършенстване“ [Наредба № 12]. 

Гореизведените показатели, синоним на по-

качествен, ефективен и резултатен образователен процес, 

могат да станат персонални педагогически характеристики 

в процеса на обучение, самообучение, целенасочена 

практика. Резултатността на съвременния личностно 

ориентиран педагогически дискурс по роден език в 

България е предпопределена и от включването на 

оценителските дейности в процеса на обучение, от 

използването на оценяването като обучителна стратегия. 
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Назряла е необходимостта от промяна на гледните точки за 

оценяването, целесъобразно е разглеждането му като 

процесуална стратегия, като процес, продължаващ и 

допълващ процеса на обучение. Целесъобразно е 

вписването на оценъчната дейност на учителя спрямо 

ученически писмен текст в един ефективен (разсредоточен 

във времето) комуникативен образователен процес на 

взаимообмен на обратни връзки между субектите на 

образованието. Дейностните модели на съвременно 

родноезиково обучение актуализират и необходимостта от 

вписването на дейността рецензиране в един обучителен 

процес на разпределена активност между субектите на 

образователния дискурс, както и на споделената им 

отговорност при реализирането на оценъчни дейности. Това 

предполага ефективизиране на речевото поведение на 

учителя като експерт оценител по посока на включване на 

ученика в процеса на оценителска дейност, която може да 

има богат образователен и възпитателен потенциал 

[Добрева 2018]. В подобен контекст е актуален проблемът 

за неообходимостта от целенасочена и системна работа за 

придобиване на експертскооценителски компетенции и от 

студентите, подготвяни за бъдещи учители.  

Професионалното развитие на началния учител 

започва също от студентската скамейка; свързано е с 

разноаспектна деятелност – информационно-аналитична, 

понятийно-смислова, когнитивна, емоционално 

дискурсивна, комуникативна. В научнодидактическата и 

научнометодическата литература е актуализиран въпросът 

за значимостта на професионалната подготовка на 

учителя/началния учител и пътищата на постигането ù 
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[Василева 2014; Гюрова, Божилова 2008; Найденова 2004]. 

„Постоянно повишаващите се изисквания към 

съвременното училище и дейностите на учителя, 

повишаването на ролята на човешкия фактор във всички 

сфери на обществения живот обуславят качествено нови 

изисквания към личността на съвременния учител, към 

неговия професионален облик. На първо място това се 

отнася до учителя в началното училище, с когото е свързано 

формирането у младите ученици на когнитивни, 

комуникативни, аналитични, емоционални, духовно-

нравствени, морално-етически качества на личността, които 

се явяват основата за възпитание на „социално полезни 

личности“ – личности с активни познавателни и културни 

потребности, с висока степен на познавателна мотивация; 

личност, отличаващи се със социална активност, 

хармонично съчетаващи интелектуална и емоционална 

действеност“ [Лодатко 2016: 209].  

            Според авторите на изследването значим показател 

за притежаваните от началния учител комепетентности са 

уменията му за адекватна оценка на постиженията на 

учениците. Експертскооценителското умение не е резултат 

на еднократен акт, то трябва да се формира и развива. 

Статията представя визията/търсенето на отговори на двама 

университетски преподаватели по един конкретен въпрос – 

доколоко необходимо е още по време на университетското 

образование студентът, бъдещ учител, да има адекватна 

представа за същността и образователните функции на 

целесобразно използваната обратна връзка в 

родноезиковата образователна парадигма в училище, как 

най-ефективно може да придобие знания и да развие умения 
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като експерт оценител на различни по тематика, жанр и 

сфера на употреба писмени речеви продукти на ученици; 

доколко ефективно може да бъде използването на 

театрализирани форми в университетската обучителна 

дейност в тази насока. 

              Изследването тръгва от презумпцията, че 

резултатността на експертскооценителското умение на 

началните учители може да бъде гарантирана чрез 

съзнателна и целенасочена университетска подготовка, 

разчитаща на междупредметните връзки. Обединените 

усилия на двамата преподаватели, автори на студията 

(ангажирани с преподването на различин методически и 

езиковедски университетски дисциплини – съвременен 

български език, езикова култура, методика на обучението 

по български език в начален образователен етап, основи на 

театралната култура и др.) са насочени към 

експериментиране на ролята на междупредметните връзки 

при реализирането на компетентностно университетско 

образование, подготвящо студентите за бъдещи учители. 

Изследването се основава и на разбирането, че 

оценителската дейност не е само знание по конкретна 

езикова/методическа дисциплина (съвременен български 

език, езикова култура, методика на обучението по 

български език в начален образователен етап), не е само 

еквивалент на познаване на книжовноезикови норми. То е 

функция на разнородни компетентности, които при 

реализирането на оценителски дейности се проявяват в 

единство – академична (психологическа, педагогическа, 

езиковедска, методическа), комуникативна, емоционална. 

Върху основата на реализирани теоретични проучвания и 
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апробирани технологични модели в настоящия текст се 

предлага образователна практика за изследаване и 

усвъвършенстване на експертскооценителсикте умения на 

студентите – бъдещи учители. Анализът на постигнатите 

резултати е обвързан с установените мнения на студентите 

педагози за функционалността на обратната връзка в 

образователното пространство. Чрез реализирането на 

своите когнитивни (информационни), прагматични и 

културологични функции обучението по различни 

методически и езиковедски дисциплини в Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“ съдейства 

за развитие на професионалния облик на студента педагог. 

В основата на настоящото проучване е желанието да се 

провери ефективността от преплитане на наука и 

образование, на теория и практика. В тази си част 

изследването си поставя задачата не толкова да дефинира 

основните понятия, с които се работи в студията 

(професионалнопедагогическа компетентност, 

експертскооценителска компетентност, обратна връзка, 

рецензия, качества на обратната връзка), колкото да 

представи и анализира резултатите от проведено през 2018 

година анкетно проучване с 34 студенти от Педагогическия 

факултет на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“; да представи експериментално изследаване 

относно качеството на уменията на студентите да 

редактират и оценяват/рецензират текст; да обоснове 

основните акценти в нетрадиционна „театрализирана“ 

методика на отработване на доцимологичните умения на 

студентите; да анализира постигнатите резултати. 
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             Основният въпрос, стоящ в центъра на теоретичното 

изследване, е проучване на мнението на студентите 

педагози за ролята на обратната връзка в контекста на 

основното образование и в контекста на висшето 

образование, подготвящо учители за основното 

образование. Вероятностният отговор, търсен от авторите 

на изследването, е доколко обективна е представата на 

студентите за целесъобразността от педагогически дискурс, 

ефективно използващ обратната връзка.  

Изложението, което следва, насочва внимание към 

анализиране на резултатите от анкетиране, свързано с 

проучване на мнението на студенти педагози относно 

влияещите върху ефективността и резултатността на 

използваната в обучението обратна връзка. Анализът на 

резултатите от анкетното проучване се опитва да съотнесе 

проблема за обратната връзка с проблеми като 

комуникативна компетентност, аспекти на образователния 

процес (преподаване, учене, оценяване, очаквана 

резултатност според учебни програми), образователни 

практики и педагогически модели (стил на общуване, стил 

на преподаване, интерактивност, иновативни образователни 

техники, ефективни форми на самостоятелна работа).  

           Анкетирането е реализирано на анонимен принцип от 

съображения за обективност. Проведено е през периода 

септември – октомври 2018 година. В него са включени 34 

студенти от втори и трети курс на специалност „Начална 

училищна педагогика с чужд език“, Педагогически 

факултет на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. Анкетното проучване не насочва внимание 

към педагогическия дискурс по една конкретна учебна 
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дисциплина; предполага изследване на отношението на 

студентите (в ролята на респонденти) към проблемите на 

комуникацията в образователния дискурс и проблемите на 

обратната връзка при обучението по езиковедските и 

методическите дисциплини. Въпросите в анкетата са 

концентрирани около три проблемни кръга: структурирани 

са в два контекста – на основното и висшето образование; 

предполагат отговор на студентите при влизането в 

различни позиции (на обучавани, на обучаващи). 

              Анкетата включва 20 въпроса. Четири от въпросите 

са със свободен отговор (15, 18, 19, 20). Останалите 16 

въпроса са със структуриран отговор. 15 от въпросите 

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 (С. Добрева) структурирани 

дескриптори, дават възможност (при желание от страна на 

респондента) за свободно тълкуване на изведената с 

въпроса проблематика. Въпросите предполагат изразяване 

на мнение по три групи проблеми: самостоятелна 

подготовка на студента (въпроси 1, 2, 3); функционалност 

на използваната в университетското образование обратна 

връзка (4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; като въпроси 7 и 8 насочват към 

проблема дефицитност в речевата продукция, а въпрос 9 – 

към позитивността в тази продукция); роля на обратната 

връзка в компетентностно ориентираното родноезиково 

училищно обучение (10, 11, 12, 13, 14, 16); връзка между 

проблема за обратната връзка и комуникативните модели в 

педагогическия дискурс (18 ,19, 20). Следващата таблица 
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(Таблица № 2) представя установените резултати по 

въпросите от първия тематичен кръг. 

     Таблица № 2 

1. Какви форми на самостоятелна работа по езиковедските и 

методическите дисциплини, свързани с подготовката Ви за 

учители по български език и литература, предпочитате и 

смятате за резултатни? 

а) 

писмено 

изпълнение 

на задача, 

представян

е на 

съответнат

а 

персонална 

разработка 

на хартиен 

носител, 

рецензиран

е на всички 

работи, 

последващ

о 

колективно 

обсъждане 

на 

позитиви и 

дефицити 

б)  

писмено 

изпълнение 

на задачата и 

устно 

представяне 

пред 

колегите в 

аудиторията 

за обсъждане 

в)  

проучвател 

ска дейност 

извън 

занятията и 

предоставя 

не на 

индивидуалн

ата писмена 

разработка 

за проверка 

от 

преподавате

ля 

г) 

изготвяне на 

съвместен 

проект с други 

колеги и 

презентиране 

то му от един 

от участниците 

в екипа с цел 

обсъждане от 

останалите 

студенти и 

устно 

оценяване от 

преподавате 

ля 

 

17 10 0 7 

50 % 29,41 % 0 % 20,59 % 

2. Какви помощни средства използвате предимно при 
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подготовката си за семинарните занятия по езиковедските и 

методическите дисциплини? 

а) 

учебн

ици и 

учебн

и 

помаг

ала, 

препо 

ръчен

и от 

препо 

дават

еля 

б) 

матери

али от 

интер 

нет 

в) 

не из 

полз 

вам 

 

г)  

помощни 

материа 

ли, 

предоста

вени от 

препода 

вателя 

 

д)  

самостоя 

телно 

открити/съ

брани от 

мен 

материали 

 

е)  

друго 

(посо

чете): 

29 4 0 1 0 0 

85, 30 

% 

11,76 % 0 % 2,94 % 0 % 0 % 

3. Как най-често използвате чужди материали при 

изпълнение на поставени Ви от университетски 

преподавател задачи по езиковедските и методическите 

дисциплини? 

а) 

копирам 

цял 

материал 

от 

интернет/ 

препис 

вам чужд 

текст по 

темата 

 

б)  

комбини

рам 

няколко 

чужди 

източни

ка, за да 

изпълня 

задачата

  

в) 

използ 

вам 

умерено 

чуждите 

източни 

ци, 

винаги ги 

преобра 

зувам 

през 

персонал

г) 

съставям 

си план 

съобраз 

но пос 

тавената 

задача и 

само в 

опреде 

лени 

аспекти 

обогатя 

д)  

друг модел 

(посочете): 
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ната си  

гледна 

точка, 

добавям 

собстве 

ни 

разсъжде

ния   

вам соб 

ственото 

си изло 

жение с 

помощни 

материа 

ли от 

различни 

източни 

ци 

1 7 17 9 0 

2,94 % 20,59 % 50 % 26,47 % 0 % 

 

                  50 % от студентите предпочитат като 

самостоятелна форма задача, поставена за писмено 

изпълнение; писмено рецензиране на всяка персонална 

разработка; последващо колективно обсъждане на позитиви 

и дефицити за даване на препоръки. Една четвърт от 

анкерираните са за устно обсъждане на всяка персонално 

представена разработка за студент, а другата една четвърт 

предпочитат екипната работа с възможности за представяне 

на резултатите пред всички, обсъждането и коментирането 

на степента на справеност със задачата. При подготовката 

за семинари и изпълнение на самостоятелни задачи 

студентите предпочитат учебни материали, препоръчани от 

конкретния преподавател. Начинът на използване на чужди 

материали (при подготовка на курсови работи, реферати 

или други задачи) е сведен до три основни практики:  

умерено използване на чуждите източници, 

преобразуването им през персоналната гледна точка, 
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добавянето на собствени разсъждения (50 %); съставянето 

на план съобразно поставената задача и само в определени 

аспекти обогатяването на собственото изложение с 

помощни материали от различни източници (26,47 %); 

комбиниране на различни чужди източници (20,59 %). 

Отговорите на въпросите от първа група актуализират 

отговорността на университетския преподавател в няколко 

контекста – като информатор или източник, препоръчващ 

информация; като оценяващ на предоставена му от бъдещия 

начален учител речева продукция; като модератор на 

комуникативни модели в гореосъществяваните дейности.  

             Втората група въпроси представят отношението на 

студентите към проблема за обратната връзка при 

университетската им подготовка по методическите и 

езиковедските дисциплини (Таблица № 3). 

       

 Таблица № 3 

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

мотивирали за комуникативност в обучителния процес и за 

резултатност в работата. 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. 

1)  

 

2)  

 

3)  

 

Други 

(посочете): 

дискусии – 

11 

(32,35 %) 

дискусии – 6  

(17,65 %) 

тестове – 5 

дискусии – 6 

(17,65 %) 

тестове – 6  

- 
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тестове – 7  

(20,59 %) 

упражнени

я – 7  

(20,59 %) 

казуси – 1 

(2,94 %) 

реферати/д

оклади – 5 

(14,71 %) 

курсова 

работа – 3 

(8,82 %) 

проект –  0 

(0 %) 

(14,71 %) 

упражнения 

– 15 (44,12 

%) 

казуси – 2 

(5,89 %) 

реферати/док

лади – 4 

(11,76 %) 

курсова 

работа – 1 

(2,94 %) 

проект –  1 

(2,94 %) 

(17,65 %) 

упражнения – 5 

(14,71 %) 

казуси – 7  

(20,59 %) 

реферати/докла

ди – 6  

(17,65 %) 

курсова работа 

– 2 

(5,89 %) 

проект –  2 

(5,89 %) 

5. Намирате ли за ефективна практиката на университетски 

преподаватели по езиковедските и методическите 

дисциплини, които търсят постоянно различни форми на 

обратна връзка със студентите?  

а)  

категорично 

да 

б)  

не, 

притесняващ

а е 

в)  

честото ù 

прилагане 

ефективизир

а дейностите 

на 

преподава 

не и учене 

г)  

нямам мнение 

по въпроса 

27 1 4 2 

79,41 % 2,94 % 11,76 % 5,89 % 

6. Изразете становище какъв тип обратна връзка би 

подпомогнала подготовката Ви и би допринесла за 

постигане на желаните от Вас резултати по езиковедските и 

методическите дисциплини?  

а)  б)  в)  г)  
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писмена 

рецензия 

устно 

събеседване 

пред цялата 

група 

индивидуал

на консулта 

ция 

друго 

(посочете): 

9 9 16 0 

26,47 % 26,47 % 47,06 % 0 % 

7. Кое е най-важното при писмено оформена  обратна 

връзка (от преподавателя към Вас), представяща 

недостатъци на изпълена от Вас поставена от преподавателя 

задача? 

а) 

Изведени 

те 

дефицити 

да са 

предшест 

вани от 

констата 

ции за 

позитиви 

на съот 

ветния 

предоста 

вен от 

студента 

текст. 

б) 

Изведени

те дефи 

цити да 

са пред 

шества 

ни от 

констата

ции за 

позитиви 

на 

студента 

като 

изпълни 

тел на 

задачата. 

в) 

Изведените 

дефицити да са 

допълнени с 

изводи за 

мястото/придви

жването на 

студента спрямо 

предходно 

негово 

изпъление. 

г) 

Изведени

те 

дефицит

и да са 

последва 

ни от 

поощряв

ащи 

реплики. 

д)  

Друг

о (по 

со 

че 

те): 

16 9 5 4 0 

47,06 % 26,47 % 14,71 % 11,76 % 0 % 

8. Кой модел на извеждане на дефицити в реализирано от 

Вас тестово или текстово изпитване предпочитате?  

а) 

Крат 

кост 

при 

б) 

Подроб 

ност при 

изброяван

в) 

Маркираност 

на грешките и 

придружаващ 

г) 

Коригира 

ност на 

грешките и 

д)  

Друг 

модел 

(посо
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изброя

ване 

на 

дефи 

цити 

те. 

е на недо 

статъците. 

ги текст за 

установените 

неовладени 

знания/уме 

ния. 

допълненост

та им от 

словесни 

изводи на 

преподавате

ля за неов 

ладени 

знания/ 

умения. 

чете): 

9 13 7 5 0  

26,47 

% 

38,23 % 20,59 % 14,71 % 0 % 

9. Кое е най-важното при извеждане на констативи за 

позитиви в работата на студент? 

а) 

Да се 

отнасят 

за 

конкрет

ното 

предста

вяне на 

студен 

та. 

б) 

Да не са 

изведени от 

субективна 

пристрате 

ност на 

преподава 

теля към 

предполагае 

ми възмож 

ности на 

студента. 

в) 

Да са 

написани 

като 

похвала/по

щрение към 

студента. 

г) 

Да са 

последва 

ни от 

отлична 

оценка за 

студента 

на изпита. 

д)  

Друго 

(посо

чете): 

26 3 2 3 0 

76,47 % 8,82 % 5,89 % 8,82 % 0 % 

 

               От студентите, бъдещи учители, най-предпочитани 

са три модела за текущ контрол – дискусия, тестови формат, 

упражнения. 79,41 % от респондентите дават категорично 
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да на работата на университески преподаватели, търсещи и 

използващи различни модели на обратна връзка при 

работата със студентите по езиковедските и методическите 

дисциплини. Три модела извеждат студентите като 

работещи относно последвалата обратна връзка от 

преподавателя, оценяващ тяхна разработка (първоначалната 

обратна връзка с посока от студента към преподавателя), 

съответно: най-предпочитан – индивидуална консултация 

(47, 06 %); допълващи модели – писмена рецензия (26,47 

%), устно събеседване пред цялата група (26,47 %). 

Разнопосочни са очакванията на студентите относно 

моделите на извеждане на дефицити в техните писмено 

изпълнени самостоятелни работи: 38,24 % очакват 

подробности да допуснатите грешки; 26,47 % предпочитат 

краткост при представяне на допуснатата от тях 

дефицитност; 20,59 % са за маркираност на грешките и 

последващ текст за установените от преподавателя 

неусвоени от студента правила/закономерности; 14,71 % 

очакват преподавателят да е коригирал грешките им и чак 

тогава да е добавил текст относно неовладените от студента 

знания/умения. При писмено представена от преподавателя 

обратна връзка за изпълнена непрецизно/некачествено от 

студентите задача 73,53 % очакват изведените дефицити да 

са предшествани от констатации на преподавателя за 

позитиви на съответния/та предоставен/а от студента 

текст/задача; 14, 71 % очакват да получат информация за 

промяната на знанията/уменията им спрямо предходно 

тяхно представяне/оценяване; 11,76 % искат да прочетат 

поощряващи/стимулиращи формулировки. Отговорите на 

въпросите от тази група насочват към изводи за 
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изключителната отговорност на университетския 

преподавател при използване на обратни връзки – 

прецизиране на съдържателните им характеристики и 

изискваната форма за представяне от студента; 

усъвършенстване на моделите на „връщане на обратна 

връзка“ от преподавателя към студента; прецизиране на 

комуникативните модели на отработване на дефицити по 

посока на толерантността и етичността между субектите в 

педагогическата комуникация. 

                Един въпрос в анкетата предполага споделяне на 

мнение относно достатъчността на учебното време за 

придобиване на доцимологични умения (въпрос № 17 – 

таблица № 4). 

      

 Таблица № 4 

 

17. Достатъчни ли са включените по учебен план 

езиковедски и методически дисциплини за формиране и 

развитие на уменията ви като бъдещи учители да оценявате 

учениците? 

а)  

напълно 

достатъчни 

б)  

крайно 

недостатъчни 

в)  

като теория са 

достатъчни, но 

може да се 

засилят 

прагматичните 

аспекти 

г)  

друго 

(посочете): 

17 2 15 0 

50 % 5,88 % 44,12 % 0 % 
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               Студентите се разпределят в две групи – 

половината анкетирани считат, че включените езиковедски 

и методически дисциплини са достатъчни за усвояване на 

доцимологични умения, останалите 50 % изразяват 

становище за недостатъчност или за достатъчност на 

теоретичните знания, но недостатъчност на отделеното 

време за придобиване на практическо умение. Резултатите 

по този въпрос са в унисон с очакванията на авторите на 

студията като преподаватели, търсещи работещи 

образователни модели за максимално ефективна подготовка 

на бъдещите учители с оглед придобиването на конкретни 

прагматически умения.  

            Трета група въпроси предполагат въображаемо 

поставяне на студентите в педагогическа ситуация в ролите 

и на двамата типа субекти от училищното обучение – 

учители и ученици. Вживели се в ролята на оценяващ 

учител, респондените дават отговори на пет въпроса 

(Таблица № 5): 

 

    Таблица № 5 

10. Ако проверявате писмен текст, който учениците пишат 

за първи път в речевата си практика в училище, как ще 

проверите/оцените текстовете?  

а) 

Ще 

проверя 

всички 

текстове 

и ще 

впиша 

б) 

Ще 

проверя 

всички 

текстове, 

ще впиша 

оценка и 

в) 

Ще 

провер

я 

всички 

текстов

е, но 

г) 

Ще проверя 

всички текстове и 

ще впиша 

рецензия към тях; 

оценка ще 

поставя само на 

д)  

Ще 

пред 

почета 

моде 

ла (опи 

ше 
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персо 

нална 

рецен 

зия (без 

количе 

ствена 

оценка) 

към 

текста 

на всеки 

ученик. 

рецензия 

към всеки 

учениче 

ски текст. 

ще 

впиша 

оценка 

и 

реценз

ия само 

на 

учениц

ите, 

които 

са се 

справи 

ли 

много 

добре 

или 

отличн

о. 

справилите се 

много добре и 

отлично ученици. 

те): 

18 13 1 2 0 

52,94 % 38,24 % 2,94 % 5,89 % 0 % 

11. Ако проверявате писмен текст, за който сте установили, 

че масово учениците от класа не са се справили с 

темата/дидактическата задача, как ще отразите резултатите 

си от проверката в писмена форма към текстовете на 

учениците?   

а) 

Ще 

проверя 

всички 

текстове 

и ще 

впиша 

само 

персо 

б) 

Ще 

проверя 

всички 

текстове, 

ще впиша 

оценка и 

рецензия 

към всеки 

в) 

Ще 

провер

я 

всички 

текстов

е, но 

ще 

впиша 

г) 

Ще проверя 

всички текстове и 

ще впиша 

рецензия към тях; 

оценка ще 

поставя само на 

справилите се 

много добре и 

д)  

Ще 

пред 

почета 

моде 

ла (опи 

шете): 

189



 

 

нална 

рецен 

зия с 

препоръ

ки към 

текста 

на всеки 

ученик. 

 

учениче 

ски текст. 

оценка 

и 

реценз

ия само 

на 

учениц

ите, 

които 

са се 

справи 

ли 

много 

добре 

или 

отличн

о. 

отлично ученици. 

19 9 3 3 0  

55,89 % 26,47 % 8,82 % 8,82 % 0 % 

12. Ако установите, че при проверката на писмен 

ученически текст са се справили само петима ученици от 

класа, а останалите са сгрешили или са се справили 

частично, как ще постъпите в часа за поправка на 

съответния тип текст? 

а) 

Ще 

предста 

вя пред 

всички 

недоста 

тъци 

те на 

мнозин 

ството 

неспра 

б) 

Ще 

изведа 

общо 

грешки 

те без 

посочва 

не на 

ученици 

те, които 

не са се 

в) 

Ще 

обобща 

грешки 

те и ще 

посоча 

именат

а само 

на най-

зле 

предст

г)  

Ще 

посоча 

имената 

на 

справил

ите се 

ученици 

и ще 

обобщя 

без 

д)  

Ще 

говоря 

общо 

за 

пости 

жения 

та и 

слабос

тите на 

учени 

е)  

Ще 

предпо

чета 

модела 

(опише

те): 
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вили се 

учени 

ци. 

справи 

ли. 

а 

вилите 

се 

учени 

ци. 

имена 

допусна

тите 

грешки. 

ците от 

класа. 

4 17 3 3 7 0 

11,76 % 50 % 8,82 % 8,82 % 20,60 

% 

0 % 

14. Кои са основните правила, с които трябва да се 

съобразява оценъчната дейност на един учител по роден 

език? 

а) 

да 

познава 

норма 

тивните 

постано

вки за 

оценява

нето 

б) 

да 

познава 

критери 

алните 

скали за 

оценяане 

на 

текстове 

в) 

да 

оценя 

ва 

обекти

вно, 

като 

посоч 

ва 

дефици

ти и 

позити

ви 

г)  

да 

оценява, 

като не 

забравя, 

че 

оценява 

човек 

д)  

да 

оценя 

ва, 

като 

поощря

ва, 

стиму 

лира, 

мотиви

ра 

е)  

друго 

(посо 

чете): 

12 8 8 2 4 0 

35,29 % 23,53 % 23,53 

% 

5,89 % 11,76 

% 

0 % 

16. Каква форма на работа бихте предпочели при работа с  

ученици по време на часове за консултация, свързани с 

отработване на техни грешки/дефицити от устно/писмено 

изпитване? 
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а)  

работа с 

тест 

б)  

задаване 

на конкре 

тен 

въпрос от 

ученика и 

подробен

/ясен 

отговор 

от 

учителя 

в)  

поставяне на 

въпрос от ученика 

и практическа 

работа по 

съвместното му 

разрешаване с 

учителя 

г)  

Друга форма 

(посочете): 

7 17 10 0 

20,59 % 50 % 29,41 % 0 % 

 

              Първите три въпроса от тази подгрупа поставят 

студента в конкретна педагогическа ситуация на 

критичност – недобро справяне на учениците с конкретна 

дидактическа задача. Студентите, бъдеши учители, са 

благосклонни към аспектите и степента на ученическо 

незнание. В синхрон с тенденциите на формиращото 

оценяване и изискванията на коструктивистката 

образователна парадигма посочват, че при масово 

несправяне със задача не биха поставили оценка на 

писмените текстове на ученицте или биха поставили само 

на учениците, справили се отлично/много добре. 70,60 % от 

студентите са за извеждане в часа за поправка на масовите 

недостатъци (като 20,60 % считат за задължително 

присъствието и на постиженията на учениците), но  не 

толерират персоналното назоваване на учениците, които са 

ги допуснали. Разнопосочни са мненията на студентите 

относно основните правила, с които е целесъобразно да се 
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съобразява оценъчната дейност на учителя, преподаващ 

роден език:  35,29 % изискват познаване на нормативните 

постановки, 23,53 % са за познаване на критериалните 

скали за оценка на конкретен тип текст, 23, 53 % извеждат 

като основно изискване обективното оценяване чрез 

посочване и на позитиви, и на дефицити. При отработване 

на пропуските в часовете за консултации като най-

ефективна е видяна практиката със задаване на конкретен 

въпрос от ученика и  подробен/ясен отговор от учителя (50 

%); като друга възможност е посочен вариантът на 

поставяне на въпрос от ученика и практическа работа по 

съвместното му разрешаване с учителя (29,41 %). Доста 

странно звучи отработването на дефицитите по време на 

консултация с тест (20,59 %). Лаконични, но информативни 

са мненията по 15 въпрос (Какво бихте искали да кажете 

най-вече на ученика, чийто текст сте проверили?), 

предполагащ свободни отговори:  Осем студенти свързват 

„казването“ с похвала; шестима – с посочване на дефицити 

и подкрепа как да бъдат преодолени; петима – с обективно 

посочване на дефицити и постижения; четирима с 

препоръка, подкрепа. Обезпокояващ е фактът, че 10 

студенти нямат мнение по въпроса и не посочват отговор – 

тенденция, която се забелязва и при останалите вапроси със 

свободен отговор.  

              Влизането в ролята на ученик е провокирано с 

въпрос № 13 в анкетата (Таблица № 6). 

       

  Таблица № 6 

13. Какви, според Вас, са основните очаквания на ученика при 
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проверката на негов писмен текст? 

а) 

да бъде 

оценен 

обективно 

б) 

да му 

бъде 

поставена 

оценка, 

различна 

от слаб 

в) 

да бъде 

оценен от 

учителя 

компромисно 

(в полза на 

ученика) 

г) 

да получи 

оценката, 

която той 

смята, че 

заслужава 

д)  

друго 

(посочете): 

16 9 6 3 0 

47,06 % 26,47 % 17,65 % 8,82 % 0 % 

 

             Студентите, активизирали приоритетите от 

собствената си ученическа практика или извели наблюдения 

от практиката си в училище, обобщават, че около 50 % от 

учениците очакват обективно оценяване. Немалка част 

(26,47 %) смятат, че много ученици просто копнеят само за 

оценка, различна от слаб. 17,65 % считат, че учениците 

очакват да бъдат компромисно оценени от учителя, разбира 

се в полза на ученика. 8,82 % само свърват облика на 

съвременния ученик с очакване да се получи оценката, 

която сам ученикът си е самоопределил.  

              Четвъртият аспект на анкетното проучване включва 

само три въпроса със свободен отговор (въпрос 18, 19, 20). 

Отговорите им позволяват изводи относно осъзнатата от 

бъдещите учители значимост на качественото оценяване в 

училище, насочват към доста еднообразни модели за 

стимулиране на индивидуалното развитие на обучаваните. 

         Прагматичният изследователски контекст 

предположи многопосочна работа, чийто център е 

апробиране на нетрадиционен модел на междупредметни 
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връзки по посока на формиране на умения у студентите да 

оценяват писмен ученически текст. Във връзка с това са 

реализирани дейностите: проверка на първоначалните 

умения на студентите да редактират ученически писмен 

текст, да създават рецензия към него; използване на 

театрализиран подход за осмисляне от студентите на 

въздействието на словото при оценителска дейност върху 

емоциите и поведението на оценявания; повторна проверка 

на оценителските умения за установяване на промените в 

оценителските умения на студентите. 

          При условно назованата от нас „театрализирана 

методика“ са активирани няколко типа персонални или 

екипни дейности на студентите: индивидуална работа по 

изработване на куклени модели на типове персонажи, 

срещащи се в практиката по оценяване в българското 

училище (вечният двойкаджия, суперотличника, отличника 

с първа двойка в живота си, двойкаджията с първата 

шестица в бележника и т.н.); екипна дейност по 

„кръщаване“ на създадените герои; участие в ролята на 

зрители на педагогически събития, които трябва да 

идентифицират съответните педагогически субекти и 

обосноват тяхното речево поведение; анализиране на 

ситуации, представени от двама преподаватели (автори на 

изследването); активно участие в различни (избрани от тях 

роли) на субекти от педагогическия дискурс по оценяването 

в училище. Още на фазата на изработването на кукли се 

усети невероятен ентусиазъм и желание за участие в 

експеримента (разбира се студентите не знаеха, че участват 

в експеримент). Креативността бе факт не само при 

представянето на готовите модели кукли, а и при тяхното 

195



 

 

персонализиране чрез поставяне на имена – Двойко 

Шестаков, Двойшестко, Зубрачко, Двойко Непокиса, 

Двойкозубарчов, Сиксицафар и др. под. 

 

 

 

              Действеното включване в „театрализирани 

обучаващи форми“ бе свързано с две практики – 

наблюдение и анализ на игра диалог; участие в игра етюд 

(театрализирана педагогическа ситуация). Ролята на 

„зрители анализатори“ предположи студентите да 

наблюдават представени пред тях невербално (само със 

средствата на проксемиката, кинезиката, хаптиката) 
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театрални етюди от училищната практика по оценяване от 

двамата университетски преподаватели. Съзнателно бяха 

предпочетени кукли петрушки, за да изпъкне на преден 

план занимателността, игровостта на ситуацията (а не 

предполаганият/очакваният скрит образователен ефект). 

Задачата към студентите бе да предположат разменените 

между учител и ученик реплики; да анализират 

емоционалното състояние на оценявания „ученик от 

горското училище“ и причините за това състояние.  
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             На последващия етап на студентите бе предоставена 

възможност да разиграят театрални етюди по 

предварително зададена педагогическа ситуация на 

оценяване: оценяване на „двойкаджия, получил първата си 

шестица, защото се е готвил специално и отговорно (за 

първи път през живота си) за съответното контролно“; 

оценяване на „двойкаджия, получил първа шестица поради 

открадване на отговорите на контролната работа“; 

оценяване на „самовлюбен във възможностите си отличник, 

получил първа слаба оценка поради нехайство към 

съответно писмено изпитване“; оценяване на „отличник, 

хванат, че е преписал домашната си работа от интернет“ и 
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др. под. Използването на етюдите има своята 

методологическа аргументация. Изиграването на етюда в 

ситуация на неизведени забрани или наложени стереотипи 

предполага естествена/нерегламентирана проява на опит 

(емоционален, комуникативен, интелектуален, конкретно 

оценителски), висок емоционален градус, естествена 

активност в играта (неприета като обучителна форма или 

проверяваща/оценяваща студента обратна връзка). Акцент в 

разиграваните етюди са изборността и свободата – свободен 

избор на педагогическа роля според собствени 

предпочитания; изборност на етюд, в който да се участва; 

свобода на вербалното и невербалното поведение при 

разиграване на етюда, непринуденост на случващотго се и 

др. Зададена е само педагогическата ситуация – всичко 

останало във въображаемата педагогическа ситуация 

произтича от собствена преценка – съдържателен, 

перцептивен, емоционален и комуникативен модел са 

въпрос на избор.  
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             В разиграваните етюди получената неустено 

обратна връзка (с насоченост студент – преподавател) е 

многогласова – дава информация за психологически 

доминанти, за емоционална предразположеност, за 

темпераментна нагласа, за реактивност и устойчивост в 

различни критически педагогически ситуации, и не на 

последно място – за умения да се оценява или да се реагира 

в определена оценъчна ситуация. Основната идея на 

„театрализираната методика“ е използването на творческата 

енергия и превръщането ѝ в средство за формиране и 

развитие на експертскооценителските умения на 

студентите. Проведеното диагностично изследване в 

началото и в края на експерименталния период потвърдиха 

тези очаквания. 
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              Поднесените (като зрителска активност или 

артистично участие) обратни връзки към преподавателя 

дават безкрайни възможности за изводи и последваща 

реактивност.  

              В подобен прагматично-действен контекст са 

реализирани и двете диагностични процедури, проверяващи 

уменията на студентите да оценяват писмен ученически 

текст. Първата и втората диагностична процедура на 

оценителските умения на студентите педагози е 

реализирана с аналогични тестови и текстови формати, при 

изведеност на аналогични критерии. Критериите за 
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установяване на експертскооценителската дейност на 

студентите имат своите психологически и 

лингвометодически основания; съобразени са с очакваната 

резултатност от изучаването на няколко университетски 

учебни дисциплини – съвремемен български език, езикова 

култура, методика на обучението по български език и 

литература в начален образователен етап. Критериите са: 

умения за редактиране (с подаспекти умения за 

установяване на грешки с правописен, пунктуационен, 

граматически характер); умения за създаване на отговаряща 

на изискванията на формиращото оценяване рецензия (с 

подаспекти, съотносими с различин аспекти на рецензията – 

обективна констативност на позитиви и дефицити; 

субектно-обектна насоченост на рецензията; 

мотивираща/стимулираща функция на рецензията). 

Аргументите  за планирането и реализирането на подобни 

дейности са няколко. В учебната програма по Методика на 

обучението по български език и литература в начален 

образователн етап е предвидена резултатност по отношение 

на критерия – умение на студентите да оценяват текст, да 

откриват и редактират грешки, на часовете често не 

недостигат за практическа дейност в тази насока.   

              Първата диагностична проверка е реализирана в 

началото на първи семестър на учебната 2018/2019 г. и 

включва три типа задачи: редактиране на текст, написване 

на рецензия към редактирания текст, написване на рецензия 

в нестандартна ситуация  (Приложение № 2). Тестовият 

формат предполага и установяване на емоционалното 

състояние на студентите при влизане в две роли – на 

оценяващи учители и оценявани ученици; проверка на 
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уменията им да редактират текст и да вписват обективна 

рецензия към проверения текст. Тестът позволява оценка на 

знания и умения по езиковедски и по методически 

дисциплини. Прави впечатление, че само девет студенти 

(23,53%) са открили и редактирали абсолютно всички 

грешки в писмения ученически текст. По типове грешки 

резултатите от редакторската работа в началото на 

изследването са следните: 

   Таблица № 7 

Критерий 

за справе 

ност 

(отчитат 

се брой 

студентск

и 

разработк

и – 34) 

Правописни 

грешки 

(9 в текста) 

Пунктуационни 

грешки 

(3 в текста) 

Граматични 

грешки 

(2 в текста) 

Брой 

(общ

о – 

306) 

Процен

т 

Брой 

(общ

о – 

102) 

Процен

т 

Брой 

(общ

о – 

68) 

Процен

т 

Открити 

всички 

грешки 

9 26,47 % 10 29,42 % 12 35,29 % 

Неоткрита 

1 грешка 

7 20,59 % 12 35,29 % 12 35,29 % 

Неоткри 

ти 2 

грешки 

7 20,59 % 12 35,29 % 10 29,42 % 
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Неоткри 

ти 3 или 

повече 

грешки 

11 32,35 % 0 0 % 0 0 % 

 

               Първоначалното изследване показа, че от общо 476 

възможни за откриване грешки от студентите са открити 

334 грешки (70,17 %), от които: правописни грешки – 232 

(75,82 %); от  102 пунктуационни грешки – 66 (64,71 %); от 

68 граматически – 36 (52,94 %). При редактирането на 

текстовете на входа на изследването не са редактирани 142 

грешки (29,83 %). Относно проявените умения за писане на 

рецензия прави впечатление установеното противоречие 

между изразеното от студентите в анкетата мнение (че 

учениците трябва да се мотивират, подкрепят) и 

задължителното присъствие на маркер за пропуски; масово 

акцентираната дефицитност (като проявено знание на 

студента, че е открил/констатирал всички или повечето 

ученически грешки); критичността относно речевото 

представяне на ученика. Само в 30 % от рецензиите в 

началото на експеримента може да се говори за подкрепа, 

стимулиране, мотивация.  

            Диагностичният инструментариум на финала (в края 

на семестъра) е аналогичен на изходния – студентите 

отново трябва да редактират грешки в ученически текст, да 

напишат рецензия и да предположат реакцията си като 

учители в ситуация на формулиране на кратко изказване за 

часа за поправка на писмен текст, свързан със ситуация на 
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тотално несправяне с поставената от учителя дидактическа 

задача (Таблица № 2).  

     Таблица № 8 

Критерий 

за справе 

ност 

(отчитат се 

брой 

студентски 

разработки 

– 34) 

Правописни 

грешки 

(5 в текста) 

Пунктуационни 

грешки 

(5 в текста) 

Граматични 

грешки 

(4 в текста) 

Брой 

(об 

що – 

170) 

 

Процент Брой 

(об 

що – 

170) 

Процент Брой 

(об 

що – 

136) 

Процент 

Открити 

всички 

грешки 

17 50 % 12 35,30 % 13 38,24 % 

Неоткрита 

1 грешка 

6 17,65 % 3 8,82 % 2 5,88 % 

Неоткри 

ти 2 

грешки 

7 20,59 % 11 32,35 % 9 26,47 % 

Неоткри 

ти 3 или 

повече 

грешки 

4 11, 76 % 8 23,53 % 10 29,41 % 
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           В съпоставителен план открититеи неоткритите 

грешки в началото и в края на експеримента представя 

таблица № 9. 

       

  Таблица № 9 

Тип грешки Начало на 

експеримента 

Край на експеримента 

Открити Неоткрити Открити Неоткрити 

Правописни 232 (75,82 

%) 

74  

(24,18 %) 

130 (76,47 

%) 

40  

(23,53 %) 

Пунктуацион

ни 

66  

(64,71 %) 

36  

(35,29 %) 

105 

(61,76 %) 

65  

(38,24 %) 

Граматични 36  

(52,94 %) 

32  

(47,06 %) 

85  

(62,50 %) 

51  

(37,50 %) 

Общ брой 

(476) 

334  

(70,17 %) 

142 

(29,83 %) 

320 

(67,23 %) 

156 

(32,77 %) 

               

            Съпоставката на резултатността в началото и в края 

на експеримента показва частично подобряване на уменията 

да се откриват и редактират само правописни грешки 

(Таблица № 9). Установено е, че в края на експеримента са 

открити 67,23 % от  всички грешки, т.е. 2,86 % по-малко от 

процента открити грешки в началото на експеримента. 

Лекото занижение на този процент може да бъде обяснено с 

по-големия обем на текста в края на експеримента  и със 

значително по-голямата му сложност. По-добре от в 

началния тест студентите са се справили с откриването на 
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правописните грешки, но много са ги затруднили 

пунктуационните грешки (отнасящи се до комбиниране на 

глаголни времена и членуване на имена от мъжки род) и 

граматическите  грешки (отнасящи се до комбиниране на 

глаголни времена и членуване на имена от мъжки род).  

              Резултатността по показателя откриване и 

редактиране на грешки в ученическия писмен текст 

позволява работа на няколко равнища: върху неусвоени 

книжовноезикови норми в двете езиковедски дисциплини – 

съвременен български език и езикова култура; 

усъвършенстване на редакторските умения в часовете по 

езикова култура при съобразеност на съответната 

редакторска процедура с жанра на текста, със сферата на 

употрба, с възрастовите и интелектуалните характеристики 

на участващите в комуникацията, социаните им 

взаимоотношения.  

             Вторият тип задачи в тестовите формати е насочен 

към изследване на умението на студентите да вписват 

рецензия към проверен ученически писмен текст. В първия 

тест са включени различни ситуации, провокиращи 

емоционалността на студентите, активиращи наслоени в 

съзнанието им фреймови модели от техния училищен живот 

или от наблюдаваната по време на хоспетиране и текуща 

практика реалност в училище. Проверява се умението им да 

създават рецензии. Прави впечатление разминаването 

между изведените акценти в анкетите за задължително 

отразяване на позитиви и стимулиране на ученика и 

действително направеното в рецензиите в началото на експ 

еримента. Но факт, в края на експеримента, е значителната 

промяна на рецензиите на студентите по посока на вписване 
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на рецензии, насочени към автора на речевия продукт. 

Отразяване на позитиви е установено в 24 студентски 

рецензии (79,41%). Присъствието на елементи на 

поощряване е фащкт в 19 студентски рецензии (55,88%). 

Направеният анализ на интерактивната методика и 

изведените по-горе данни позволяват да се направи 

заключение относно резултатността на реализираните 

действия спрямо качественото оценяване от студентите на 

ученически писмен текст (създаването на рецензии към 

ученически писмени текстове). Размисълът върху 

емоционалните състояния на обучавани, редовно и 

тенденциозно критикувани за незнанието си; на отличници, 

перманентно поощрявани за представяне (дори когато не е 

на ниво); участието в „театрализирани“ педагогически 

ситуации безспорно е дало своя резултат. При целенасочено 

използване на театрализирани форми за оценяване; при 

нестандартна, но мотивираща студентите методика; при 

ефективно използване на междупредметните връъзки може 

и се постига резултатност относно качеството на 

експертскооценителската дейност на студентите. Процесът 

не е лесен, изисква постоянство и търпение; предполага 

разнообразна методика – съчетаване на игра, на речево и 

мисловно действие, на емоционални преживявания. В 

подобен образователен контекст студентът се учи на 

умението да създава текст рецензия, като съизмерва знания, 

опит, модел на мислене и поведение. Учи се на 

компетентности в процеса на осмисляне и оценяване на 

компетентности на друг субект, в процеса на размисъл за 

емоционалните напрежения, за въздействието на словото 
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варху другия – не просто оценяван субект, а другия човек в 

педагогическата комуникация.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

АНКЕТА 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 

Настоящата анкета е анонимна. Поместените по-долу 

въпроси са свързани с проучване на Вашето мнение 

относно ролята на комуникативните модели и обратната 

връзка за осъществяване на ефективно обучение по 

български език и литература. Надяваме се да споделите 

откровено своето становище по предложените въпроси. 

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

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

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

 

1. Какви форми на самостоятелна работа по езиковедските и 

методическите дисциплини, свързани с подготовката Ви за 

учители по български език и литература, предпочитате и 

смятате за резултатни? 

А) писмено изпълнение на задача, представяне на 

съответната персонална разработка на хартиен носител, 
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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 предложен предпочитаният от Вас вариант, 

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

2. Какви помощни средства използвате предимно при 

подготовката си за семинарните занятия по езиковедските и 

методическите дисциплини? 

А) учебници и учебни помагала, препоръчени от 

преподавателя   

Б) материали от интернет     

В) не използвам 

Г) помощни материали, предоставени от преподавателя  

Д) самостоятелно открити/събрани от мен материали 

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

 

3. Как най-често използвате чужди материали при 

изпълнение на поставени Ви от университетски 

преподавател задачи по езиковедските и методическите 

дисциплини? 
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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):........................................................... 

 

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

мотивирали за комуникативност в обучителния процес и за 

резултатност в работата. 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: ).................................................... 

 

5. Намирате ли за ефективна практиката на университетски 

преподаватели по езиковедските и методическите 

дисциплини, които търсят постоянно различни форми на 

обратна връзка със студентите? 

А) категорично да     

Б) не, притесняваща е     

В) честото ù прилагане ефективизира дейностите на 

преподаване и учене 
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Г) нямам мнение по въпроса 

 

6. Изразете становище какъв тип обратна връзка би 

подпомогнала подготовката Ви и би допринесла за 

постигане на желаните от Вас резултати по езиковедските и 

методическите дисциплини? 

А) писмена рецензия     

Б) устно събеседване пред цялата група   

  

В) индивидуална консултация  

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

 

7. Кое е най-важното при писмено оформена  обратна 

връзка (от преподавателя към Вас), представяща 

недостатъци на изпълена от Вас поставена от преподавателя 

задача? 

А) Изведените дефицити да са предшествани от 

констатации за позитиви на съответния предоставен от 

студента текст. 

Б) Изведените дефицити да са предшествани от констатации 

за позитиви на студента като изпълнител на задачата. 

В) Изведените дефицити да са допълнени с изводи за 

мястото/придвижването на студента спрямо предходно 

негово изпъление. 

Г) Изведените дефицити да са последвани от поощряващи 

реплики. 

Д) Друго (посочете):.................................................................... 

 

8. Кой модел на извеждане на дефицити в реализирано от 

Вас тестово или текстово изпитване предпочитате? 
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А) Краткост при изброяване на дефицитите. 

Б) Подробност при изброяване на недостатъците. 

В) Маркираност на грешките и придружаващ ги текст за 

установените неовладени знания/умения. 

Г) Коригираност на грешките и допълнеността им от 

словесни изводи на преподавателя за неовладени 

знания/умения. 

Д) Друг модел (посочете):........................................................... 

 

9. Кое е най-важното при извеждане на констативи за 

позитиви в работата на студент? 

А) Да се отнасят за конкретното представяне на студента. 

Б) Да не са изведени от субективна пристратеност на 

преподавателя към предполагаеми възможности на 

студента. 

В) Да са написани като похвала/пощрение към студента. 

Г) Да са последвани от отлична оценка за студента на 

изпита. 

Д) Друго (посочете):.................................................................... 

 

10. Ако проверявате писмен текст, който учениците пишат 

за първи път в речевата си практика в училище, как ще 

проверите/оцените текстовете? 

А) Ще проверя всички текстове и ще впиша персонална 

рецензия (без количествена оценка) към текста на всеки 

ученик. 

Б) Ще проверя всички текстове, ще впиша оценка и 

рецензия към всеки ученически текст. 
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В)  Ще проверя всички текстове, но ще впиша оценка и 

рецензия само на учениците, които са се справили много 

добре или отлично. 

Г) Ще проверя всички текстове и ще впиша рецензия към 

тях; оценка ще поставя само на справилите се много добре  

и отлично ученици. 

Д) Ще предпочета модела (опишете):........................................ 

 

11. Ако проверявате писмен текст, за който сте установили, 

че масово учениците от класа не са се справили с 

темата/дидактическата задача, как ще отразите резултатите 

си от проверката в писмена форма към текстовете на 

учениците?  

А) Ще проверя всички текстове и ще впиша само 

персонална рецензия с препоръки към текста на всеки 

ученик. 

Б) Ще проверя всички текстове, ще впиша оценка и 

рецензия към всеки ученически текст. 

В)  Ще проверя всички текстове, но ще впиша оценка и 

рецензия само на учениците, които са се справили много 

добре или отлично. 

Г) Ще проверя всички текстове и ще впиша рецензия към 

тях; оценка ще поставя само на справилите се много добре  

и отлично ученици. 

Д) Ще предпочета модела (опишете):........................................ 

 

12. Ако установите, че при проверката на писмен 

ученически текст са се справили само петима ученици от 

класа, а останалите са сгрешили или са се справили 
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частично, как ще постъпите в часа за поправка на 

съответния тип текст? 

А) Ще представя пред всички недостатъците на 

мнозинството несправили се ученици. 

Б) Ще изведа общо грешките без посочване на учениците, 

които не са се справили. 

В) Ще обобщя грешките и ще посоча имената само на най-

зле представилите се ученици. 

Г) Ще посоча имената на справилите се ученици и ще 

обобщя без имена допуснатите грешки. 

Д) Ще говоря общо за постиженията и слабостите на 

учениците от класа. 

E) Ще предпочета модела (опишете):........................................ 

 

13. Какви, според Вас, са основните очаквания на ученика 

при проерката на негов писмен текст? 

А) да бъде оценен обективно 

Б) да му бъде поставена оценка, различна от слаб 

В) да бъде оценен от учителя компромисно (в полза на 

ученика) 

Г) да получи оценката, която той смята, че заслужава 

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

 

14. Кои са основните правила, с които трябва да се 

съобразява оценъчната дейност на един учител по роден 

език? 

А) да познава нормативните постановки за оценяването 

Б) да познава критериалните скали за оценяане на текстове 

В) да оценява обективно, като посочва дефицити и позитиви 

Г) да оценява, като не забравя, че оценява човек 
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Д) да оценява, като поощрява, стимулира, мотивира 

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

 

15. Какво бихте искали да кажете най-вече на ученика, 

чийто текст сте проверили?........................................................ 

 

16. Каква форма на работа бихте предпочели при работа с  

ученици по време на часове за консултация, свързани с 

отработване на техни грешки/дефицити от устно/писмено 

изпитване? 

а) работа с тест  

б) задаване на конкретен въпрос от ученика и  

подробен/ясен отговор от учителя 

в) поставяне на въпрос от ученика и практическа работа по 

съвместното му разрешаване с учителя 

г) Друга форма (посочете):......................................................... 

 

17. Достатъчни ли са включените по учебен план 

езиковедски и методически дисциплини за формиране и 

развитие на уменията ви като бъдещи учители да оценявате 

учениците? 

А) напълно достатъчни 

Б) крайно недостатъчни 

В) като теория са достатъчни, но може да се засилят 

прагматичните аспекти 

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

 

18. По какъв начин бихте създали благоприятна обстановка 

за индивидуалното развитие на всеки 

ученик?.......................................................................................... 
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19. Защо са важни комуникативните и доцимологичните 

умения на учителя по роден език? 

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

 

20. Какво бихте искали да попитате авторите на анкетата за 

комуникативните компетентности на учителя по роден език 

и проблемите на обратната 

връзка?.......................................................................................... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

НАЧАЛНА ТЕСТОВА ПРОВЕРКА  

НА ОЦЕНИТЕЛСКИТЕ УМЕНИЯ НА СТУДЕНТИ ПЕДАГОЗИ  

Име, фамилия...............................................................Курс, 

специалност, Ф№.................................... 

Зад. 1. Редактирайте грешките в следната диктовка на 

четвъртокласник. Напишете рецензия и оценка, като се 

съобразите с възрастта на ученика и очакваните резултати 

според учебната програма по български език за съответния 

клас.  

Здравко се озува на парзалката след него коцукаше 

трикракия проскубан Барончо. В пазвата на момчето 

мърдаше едно прибрано по пътя, полуомряло от студ 

гарже.  

 На върха в шейната се настаниха момчета и 

момичета. После се спуснаха лудешки надоло. Здравко ги 

гледаше усмихнат и доволен като че сам той беше в 

шейната.  
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 Пързалката постепено упостя. Снегът ставаше 

синкав. Далеч в града блеснаха лампи. Мръзът ставаше по 

лют. Здравко и барончо тръгнаха сами към градът. В 

пазвата на вестникопродавчето помръдна гарджето. 

 

Рецензия: 

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

 

Зад. 2. Представете си, че вече сте работещ учител и трябва 

да оценявате обективно и качествено ученически текстове. 

Опишете емоциите и речевото си поведение, като имате 

предвид описаните по-долу педагогически ситуации.  

 

2.1. Проверявате писмен текст на ученик, който е само от 

три кратки изречения, неотговарящи на темата и 

дидактическата задача. 

 

Предложете пет 

думи, които да 

представят 

емоционалното Ви 

състояние 

Запишете рецензията, която бихте 

вписали под текста на ученика 

  

 

2.2. Проверявате писмен текст на ученик, който по принцип 

работи отлично. Конкретният текст е много слаб и може да 

му се постави максимална количествена оценка Среден. 

 

Предложете пет 

думи, които да 

представят 

емоционалното Ви 

Запишете рецензията, която бихте 

вписали под текста на ученика 
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състояние 

  

 

2.3. Проверявате домашна работа на четвъртокласник от 

групата на незадоволително работещите ученици, „славещ“ 

се като изключително несериозен. Конкретният текст е за 

Отличен. 

 

Предложете пет 

думи, които да 

представят 

емоционалното Ви 

състояние 

Запишете рецензията, която бихте 

вписали под текста на ученика 

  

 

2.4. Проверявате съчинение на ученик, който за пореден път 

Ви представя празен лист или само едно изречение. 

 

Предложете 

пет думи, 

които да 

представят 

емоционалното 

Ви състояние 

Запишете рецензията, която бихте вписали 

под текста на ученика 

  

 

2.5. Проверявате преразказ на ученици от един клас. Оказва 

се, че с поставената задача са се справили само двама 

ученици.  

 

Предложете 

пет думи, 

Запишете думите, които бихте казали на 

учениците от класа в часа за поправка 
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които да 

представят 

емоционалното 

Ви състояние 

  

 

Зад. 3. Опитайте се да се поставите в ролята на обучаван 

(ученик или студент), който попада в следните ситуации. 

 

3.1. Работите винаги за Много добър/Отличен. Изведнъж 

получавате оценка Слаб за текста си на контролна 

работа/изпит. 

 

Опишете реакцията си Какво бихте попитали 

учителя/преподавателя? 

  

 

3.2. Работите винаги задоволително (за максимум Среден). 

Получавате на класната/контролната работа Отличен, 

защото сте се готвили специално. 

 

Опишете реакцията си Какво бихте казали на 

учителя/преподавателя? 

  

 

3.3. Работите винаги за максимум Среден. Получавате на 

класната/контролната работа Отличен, защото сте успели 

да разберете верните отговори от учениците/студентите от 

друг клас/курс. 

Опишете реакцията си Какво бихте казали на 

учителя/преподавателя? 
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3.4. Получавате провереното си от учителя/преподавателя 

съчинение/есе, на което имате неудовлетворяваща Ви 

оценка. Не разбирате добре написаното в рецензията на 

учителя/преподавателя. 

 

Опишете реакцията си Какво бихте попитали 

учителя/преподавателя? 

  

 

3.5. След написване на диктовка учителят/преподавателят е 

поставил задачата да влезете в ролята на проверяващи на 

текста на съученика/състудента си. На Вас се е паднало да 

проверите и оцените текста на най-добрия си приятел. 

Оказва се, че той не се е справил с поставената задача.  

 

Предложете пет 

думи, които да 

представят 

емоционалното Ви 

състояние 

Предложете 

рецензия към 

предполагаемия 

текст 

Какво бихте 

казали на 

приятеля се 

след часа? 

   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Зад. 1. Редактирайте текста на ученика. Напишете 

рецензия така, че и да посочите на ученика основните 

типове грешки в текста му, и да го стимулирате към 

подобряване на писмената му езикова култура. 
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ВРАНАТА, КОЯТО ИСКАЛА ДА СТАНЕ ЦАР 

 Преди да направи орелът цар на животните, Зевс бил 

решил да коронова най-красивата птица. Той обeвил това и 

поканил птиците на съзтезание. Всички птици се втурнали 

край реката, изкъпали се и се разкрасили.  Отишла с 

тях и враната и почнала да се гласи, но като се видяла сред 

другите пъстри горди и нежни птици, тя съзнала грозотата 

си и решила да се разкраси благодарение на находчивоста 

си. Събрала перата които опадали, докато другите птици се 

чистили, и ги затъкнала в своята перушина. Така станала 

най-пъстра от всички.  Зевс изобщо не успял да я 

познае. Той благосклонно казва че ще я направи цар защото 

е най красивата птица.  Тогава другите птици се 

разгневяват нахвърлили се върху враната и всяка 

изтръгнала собствените си присвоени пера. Пред Зевс 

застанала грозната, отвратителна и проскубана врана. А 

върховният бог се замисля и решил да избира вече царете 

според беспорни качества. 

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

 

Зад. 2. Представете си, че при поставина задача на 

третокласници за създаване за първи път на подробен 

преразказ на кратък художествен текст не се е справил нито 

един ученик. Допуснати са много и груби фактологически, 
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граматически, правописни и пунтуационни грешки (дори за 

коментирани вече с учениците книжовноезикови норми). 

Запишете какво ще кажете пред всички ученици в часа за 

редактиране на съответния първи писмен преразказ. 

 

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

 

доц. д-р Снежанка Добрева Георгиева 

е-mail: s.dobreva@shu.bg 

   ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

доц. д-р Евгения Стоичкова Иванова 

е-mail: e.ivanova@shu.bg 

   ШУ „Епископ Константин Преславски” 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО 

ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНОВАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Чавдар Г. Сотиров, Ирина Б. Стоянова 

 

SOCIOLOGICAL SURVEY ON THE APPLICATION OF 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN KINDERGARTEN 

 

Chavdar G. Sotirov, Irina B. Stoyanova 

 

 

Abstract: The present  article  discusses opportunities 

for innovation and efficiency of the educational process. The 

aim of this publication is to examine the attitudes, competences 

and attitudes of child teachers on the application of innovative 

educational technologies - Lapbook technology, information 

and gaming technologies in the educational process. 

For the realization of  this  aim a survey was carried out 

with kindergarten teachers in the towns of Shumen, Dobrich, 

Varna, Veliko Tarnovo, Pavlikeni and Gabrovo. In the poll puts 

questions related to innovative educational technologies – 

lapbook technology, information and gaming technologies. 

 

Keywords: preschool education, innovative educational 

technologies, interactive methods, lapbook, information and 

gaming technology. 

 

 

Увод. На настоящия етап от еволюцията на 

българското образование стои въпросът за бързо 
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развиващата се информационна среда, която променя не 

само технологиите, а и образователните ценности, 

потребности и интереси. Новото лице на образованието са 

интелектуалните технологии, сред които засега доминира т. 

нар. компютърна група (информационни, мултимедийни, 

интернет, диалогови, конферентни, дистанционни и др.), 

чрез тях  се развива мисленето и се осигурява придобиване 

на съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето към училищното образование [2].  

Важно условие и фактор предучилищното 

образование да успее да положи основите за учене през 

целия живот и да постигне прогрес при прилагане на 

интелектуалните технологии във възпитателно-

образователния процес е социалната триада учители – 

родители – деца.  

Според Закона за предучилищно и училищно 

образование (чл. 3) Образованието като процес включва 

обучение, възпитание и социализация. Образованието е 

национален приоритет и един от принципите в 

съответствие с който се реализира е иновативност и 

ефективност в педагогическите практики и в 

организацията на образователния процес въз основа на 

научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите [2]. 

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 [3]. 
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 В тази връзка в центъра на настоящото изследване 

стои проблемът за необходимостта от приложението на 

иновациите в областта на методите и техниките на 

преподаване и учене.  

Целта на настоящата публикация е да се проучат и 

анализират нагласите, компетенциите и отношението на 

детските учители относно приложението на иновационните 

образователни технологии – Лапбук технология, 

информационни технологии и игрови технологии във 

възпитателно-образователния процес. 

Задачи за осъществяване на целта: 

1. Проучване на литература за иновационните 

образователни технологии и на нормативните документи за 

предучилищното и училищното образование. 

2. Установяване чрез анкетно проучване на 

квалификацията, знанията, отношенията, нагласите и 

компетенциите на детските учители за използването на 

иновационните технологии в условията на детската градина. 

3. Извеждане на изводи и препоръки във връзка с 

установените резултати от анализа на анкетното проучване. 

 

Изложение. 

Важен фактор, от който зависят резултатите от 

възпитателно-образователния процес, е педагогическият 

състав на детската градина. В тази връзка проведохме 

анкетно проучване с 88 детски учители от детски градини в 

градовете Шумен, Добрич, Варна, Велико Търново, 

Павликени и Габрово. 

Събраните анкетни карти подложихме на честотен 

статистически анализ. Резултатите са представени цифрово 
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в табличен вид – табл. № 1 и графически чрез използване на 

кръгови диаграми. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО 

ПРОУЧВАНЕ СРЕД 88 ДЕТСКИ УЧИТЕЛИ В 

ГРАДОВЕТЕ ШУМЕН, ДОБРИЧ, ВАРНА, ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО, ПАВЛИКЕНИ, ГАБРОВО 

 

Таблица № 1 

 
Въпрос 1 Степен на завършено образование и специалност: 

Отговор  ПУП 
– 

Бака 

лавър 

ПУНУП 
– 

Бака 

лавър 

ПУП  
–  

Магис 

тър 

ПУНУП 
–  

Магис 

тър 

ПУПЧЕ 
– 

Бакала 

вър 

ПУПЧЕ 
– 

 Магис 

тър 

Или друго 
образова 

ние 

Брой 16 7 30 28 6 0 1 

Процент 

(%) 

18,2 8 34,1 31,8 6,8 0 1,1 

Въпрос 2 Вашата възраст е между? 

Възраст 23 – 35г. 35 – 45г. 45 – 55г. 55 – 65г. 

Брой  14 25 28 21 

Процент 

(%) 

15,9 28,4 31,8 23,9 

Въпрос 3 Каква професионална-квалификационна степен притежавате? 

Отговор V IV III II I Не 
притежав

ам 

Доктор 

Брой 29 18 6 6 9 20 0 

Процент 

(%) 

33 20,5 6,8 6,8 10,2 22,7 0 

Въпрос 4 Какъв е вашият педагогически стаж? 

Отговор до 10 години от 10 до 20 години от 20 до 30 години над 30 

години 

Брой 27 12 24 25 

Процент 

(%) 

30,7 13,6 27,3 28,4 

Въпрос 5 Посочете тема/и, по която/които бихте искали да се обучавате? 

Отговор приложение на иновационните 
технологии: 

- знания и умения за прилагане 

на информационните 
технологии 

- знания и умения при работа с 

„лапбук” 

знания и 
умения по 

чуждоезиково 

обучение 

знания и 
умения за 

справяне 

с 
агресията 

и насилие 

то 

други, 
посочете 

какво…. 

1 
2  
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- знания и умения с 

програмируеми играчки 

Брой 52 18 34 0 

Процент 

(%) 

50,1 20,5 38,6 0 

Въпрос 6 Какво би ви мотивирало да посещавате форми за допълнителна 

квалификация? 

Отговор Кариерно 
израстване 

Тематиката 
на 

обучението 

Квалификация
та да е 

безплатна 

Да е 
заплатена 

от 

работодател 

Друго  

Брой  25 45 25 17 1 

Процент 

(%) 

28,4 51,1 28,4 19,3 1,1 

Въпрос 7 Какви организационни форми на продължаваща квалификация и 

придобиване на по-висока професионална квалификационна степен бихте 

избрали? 

Отговор курсове – 
въвеждащи, 

тематични, 

комплексни 
и др. 

семина
ри, 

тренин

ги, 
практи

куми, 

лектор
ии и 

др. 

специализаци, 
свързани с 

методическата, 

психологичес- 
ката, педагоги-

ческата подготовка 

на педагогичес-ките 
специа-листи, с 

управление на 

образованието 

Форуми 
(конференции, 

конкурси, 

пленери и др.) 
за представяне 

на резултати от 

проучвания, 
изследовател-

ска и 

творческа 
дейност, за 

професионална 

изява и 
представяне на 

добри, 

иновативни 
практики или 

постижения 

 Други 

Брой 14 61 16 16 0 

Процент 

(%) 

15,9 69,3 18,2 18,2 0 

Въпрос 8 Запознати ли сте с „Лапбук” и възможностите му за приложение като 

интерактивна информационна папка и иновационна технология? 

Отговор Да  Не  

Брой  50 38 

Процент 

(%) 

56,8 43,2 

Въпрос 9 Може ли „Лапбук” да се приложи за решаване на образователни задачи в 

четвърта подготвителна възрастова група? 

Отговор Да   Не  Не мога да  преценя 

Брой  47 4 37 

Процент 

(%) 

53,7 4,6 42 
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Въпрос 

10 

Според Вас, „Лапбук” може ли да се използва по повод подготовката на 

някакъв празник? 

Отговор Да  Не  Не мога да преценя 

Брой 42 6 40 

Процент 

(%) 

47,8 6,8 45,4 

Въпрос 

11 

Децата проявяват ли желание да участват в изработването на „Лапбук”? 

Отговор  Да  Не  Не мога да преценя 

Брой  42 1 45 

Процент 

(%) 

47,8 1,1 51,1 

Въпрос 

12 

Родителите съпричастни ли са в събирането на информация и 

представянето ù в „Лапбук”? 

Отговор  Да  Не  Не мога да преценя 

Брой  36 5 47 

Процент 

(%) 

40,9 5,7 53,4 

Въпрос 

13 

Родителите биха ли участвали в изработването на „Лапбук” заедно с 

децата си? 

Отговор  Да  Не  Не мога да преценя 

Брой 37 7 44 

Процент 

(%) 

42 8 50 

Въпрос 

14 

Констатират ли се позитивни резултати в повишаване познавателната 

активност на децата и в развитието на техните способности и 

продуктивна дейност след прилагане на „Лапбук” като иновационна 

технология във възпитателно-образователния процес? 

Отговор  Да  Не  По-скоро да По-скоро 
не 

Не мога да 
преценя 

Брой  30 0 26 0 32 

Процент 

(%) 

34,1 0 29,5 0 36,4 

Въпрос 

15 

Най-често какви иновационни педагогически методи прилагате във 

Вашата практика? 

Отговор  пасивни 

методи – 
беседа, 

поднася 
не на нови 

знания и 

др. 

активни – 

самостоятел
ни 

упражнения
, задачи за 

деца и др. 

интерактивни методи –  

наблюдение, сравняване, 
мозъчна атака, словесни, 

практически, работа в екип, 
дискусия, драматизация, 

асоциация, въртележка, 

нагледни, игрови 
симулационни методи, 

проблемно ситуационни 

методи и др. 

други 

посочете 
какви… 

Брой  4 28 76 0 

Процент 

(%) 

4,6 31,8 86,4 0 

Въпрос 

16 

Според вас какво е електронно обучение? 
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Отговор дистанцион

но обучение 

дигитални 

ресурси – 

електронни 
учебници, 

приложни 

програми, 
електронна 

информация от 

интернет и др. 

обучение само 

на хартиен 

носител – 
учебна 

литература, 

познавателни 
книжки и др. 

обучени

е с 

дигитал 
ни 

ресурси 

нито едно 

от 

изброенит
е 

Брой  14 55 1 33 0 

Процент 

(%) 

15,9 62,9 1,1 37,5 0 

Въпрос 

17 

Можете ли да използвате компютъра като инструмент за създаване на 

собствени учебни ресурси (онлайн педагогически ситуации, интернет 

страници, електронни помагала и др.)? 

Отговор  Да  Не 

Брой 78 10 

Процент 

(%) 

88,6 11,4 

Въпрос 

18 

Според вас осигуряват ли социалните мрежи възможности за 

комуникация и професионално общуване между колеги, с родители, 

между учители и деца (ученици)? 

Отговор Да  Не  

Брой 86 2 

Процент 

(%) 

97,7 2,3 

Въпрос 

19 

Кои от посочените програмни продукти или периферни устройства са Ви 

необходими за приложението на информационните технологии във 

възпитателно-образователния процес?  ( отговорите може да са повече от 

един) 

Отговор  работа с 

Microsoft 
Word 

(програма 

за 
обработка 

на текст) 

работа с 

Microsoft 
Power 

Point 

(програм
а за 

изработв

ане на 
презента

ции) 

рабо 

та с 
Micro

soft 

Paint 
(прог

рама 

за 
рису 

ване) 

работа с 

Microsoft 
Publisher 

(създаване и 

съхраняване 
на 

публикация, 

избор на 
шаблон 

(картичка, 

работен лист 
и др.), 

проектиране 

на страница 
и др.) 

работа с 

интернет – 
образовате

лни 

програми, 
един 

компютъ –

много 
мишки 

(Envision), 

платформ
и и др. 

работа с 

периферни 
устройства 

– принтер, 

скенер, 
проектор и 

др. 

Брой 58 70 36 33 43 48 

Процент 

(%) 

65,9 79,5 40,9 37,5 48,9 54,5 

Въпрос 

20 

С кои от посочените програмни продукти и периферни устройства сте 

запознати и притежавате умения? 
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Отговор  работа 

с 

Micros
oft 

Word 

работа с 

Microsoft 

Power 
Point  

работа 

с 

Micros
oft 

Paint   

работа с 

Microsoft 

Publisher 

работа с 

интернет – 

образователни 
програми, 

един 

компютър - 
много мишки ( 

Envision), 

платформи  и 
др. 

работа с 

периферни 

устройства 

Брой  55 55 31 25 24 47 

Процент 

(%) 

62,5 62,5 35,2 28,4 27,3 53,4 

Въпрос 

21 

Според вас включват ли се към аудио-визуалните образователни 

технологии: фотография, прожекционна техника, звукозапис, 

звуковъзпроизвеждане, кино, радио, телевизия, видеотехника? 

Отговор  Да Не  

Брой  80 8 

Процент 

(%) 

90,9 9,1 

Въпрос 

22 

Според Вас кои съвременни технологии се базират на компютърните 

образователни технологии? (отговорите може да са повече от един) 

Отговор  Инфор 

ма 
ционни 

Мултиме 

дийни 

Интер

нет  

Диалогови  Конфе 

рентн
и  

Вирту

ални 

Всички 

изброени 

Брой 35 45 38 11 8 12 31 

Процент 

(%) 

39,8 51,1 43,2 12,5 9,1 13,6 35,2 

Въпрос 

23 

В какво биха Ви били полезни  информационните технологии във 

възпитателно-образователния процес? 

Отговор  в основните форми  

на педагогическо 
взаимодействие 

в допълнителните 

форми на 
педагогическо 

взаимодействие 

за разработване 

на авторска 
програма 

други…

…. 

Брой  72 60 10 2 

Процент 

(%) 

81,8 68,2 11,4 2,3 

Въпрос 

24 

Според вас родителите одобряват ли въвеждането на информационните 

технологии, видеотехнологиите и мултимедията във възпитателно - 

образователния процес на децата? 

Отговор Да  Не  

Брой 84 4 

Процент 

(%) 

95,5 4,5 

Въпрос 

25 

Според Вас кои средства и пособия са Ви необходими за работа с 

интерактивна дъска? 

Отговор  Пр

о 
ек 

тор  

Лап

топ  

Писа

л 
ка 

(сти 

софтуер 

(прилож
е 

ния и 

дискове 

(DVD), 
флашки с 

готови 

Интер 

ак 
тивни 

учебн

Ин 

терн
ет 

Друго 

посо 
чете 

какво 
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лус) програм

и) за 

работа с 
интерак 

тив 

ната 
дъска 

презентации, 

учебни 

материали и 
ресурси 

и посо 

бия 

или 
видео 

Брой  61 64 51 57 39 31 40 0 

Процент 

(%) 

69,

3 

72,7 58 64,8 44,3 40 45,5 0 

Въпрос 

26 

Наличието на кои информационни средства Ви е необходимо за 

осъществяване на възпитателно-образователния процес? 

Отговор  Компютър, 
лаптоп 

Мобилн
и 

устройст 

ва 

Офис приложения, 
програми 

Мултимеди
я  

Интернет 

Брой  74 12 29 51 69 

Процент 

(%) 

84,1 13,6 33 58 78,4 

Въпрос 

27 

27. За какво бихте приложили дигиталните технологии? 

по–добра организация на игровата среда (интересно и забавно 

представени игри – дидактични, компютърни и др.) 

Отговор  създаване 

на 
електронно 

портфолио 

по-ефективен 

възпитателно-
образователен процес 

по–добра организация на игровата 

среда (интересно и забавно 
представени игри - дидактични, 

компютърни и др.) 

Брой  33 68 45 

Процент 

(%) 

37,5 77,3 51,1 

Въпрос 

28 

Нуждаете ли се от обучение за работа с интерактивна дъска? 

Отговор  Да  Не 

Брой  76 12 

Процент 

(%) 

86,4 13,6 

Въпрос 

29 

Използването на мултимедията повишава ли интереса, знанията и 

уменията на децата? 

Отговор  Да  Не  

Брой  87 1 

Процент 

(%) 

98,9 1,1 

Въпрос 

30 

От какви дигитални технологии и интерактивни програмируеми играчки 

имате нужда във вашата детска градина? 

Отговор  Интеракти

вни 
играчки – 

пчеличка 

Bee – Bot 

Умна 

писалка 

Интеракти

вна дъска 

Лап 

топ 

Прое

ктор 

Писал

ка 

Таблет 

Брой  25 7 55 16 22 3 6 

Процент 28,4 8 62,5 18,2 25 3,4 6,8 
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(%) 

Въпрос 

31 

Какви трудности трябва да се разрешат във вашата детска градина, за 

да се използват дигиталните технологии? 

Отговор  трудности от 
базови условия 

трудности от 
дигитален 

характер 

трудности от 
финансов характер 

трудности от 
информационе

н характер 

Брой 14 7 76 6 

Процент 

(%) 

15,9 8 6 6,8 

 

Отговорите на първи въпрос (вж. диаграма № 1) 

разкриват най-висок процент – 34,1% за учителите със 

завършена степен на образование и специалност 

Предучилищна педагогика (ПУП) – „магистър“. Почти 

същият е процентът – 31,4% на учителите със специалност 

Предучилищна и начална училищна педагогика (ПУНУП) – 

„магистър“. Това разкрива, че голяма част от педагозите са 

с висока степен на професионална квалификация. 

Завършилите предучилищна педагогика – ОКС „бакалавър“ 

са – 18,2% от детските учители, а ПУНУП –  ОКС 

„бакалавър“ са едва 8%. Най-нисък е процентът на 

завършилите Предучилищна педагогика с чужд език 

(ПУПЧЕ) – ОКС „бакалавър“ – 6,8%. Само 1,1% имат друго 

образование. Тези данни разкриват, че съществуват резерви 

за привличането в детските градини на учители, завършили 

предучилищна педагогика с чужд език (ПУПЧЕ). 

Разкритата квалификационна картина подсказва, че 

съществуват и реални възможности за продължаващо 

обучение в по-високи квалификационни степени. Това се 

доказва и от увеличаващия се брой кандидати за обучение в 

ПФ на ШУ „Еп. Константин Преславски“ в съответните 

магистърски и докторски програми (вж. диаграма №1). 
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Диаграма № 1 – честотно разпределение на отговорите по въпрос №1 

 

Информацията по втори въпрос разкрива 

възрастовата структура на детските педагози (вж. диаграма 

№ 2 ). С най-висок процент – 31,8% са учителите на възраст 

от 45 до 55 години. Следват детските учители на възраст 

между 35 – 45 години – 28,4%. Педагозите на възраст от 55 

до 65 години са 23,9%. 

Закономерно за действащите социални условия броят 

на младите детски учители е най-нисък – 15,9%. 

Резултатите показват, че учителската професия е 

застаряваща и е необходимо да се предприемат мерки за 

подмладяване и професионално развитие на педагогическия 

състав. Оставаме с надеждата, че държавните институции 

ще предприемат коригиращи действия в тази насока. 
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Диаг

рама 

№ 2 

– честотно разпределение на отговорите по въпрос 2 

 

Интересът и активността на детските учители към 

повишаване на своята следдипломна квалификация се 

илюстрира от отговорите на въпрос № 3. Най-общият извод 

е, че този интерес отсъства или е слаб – около една четвърт 

от анкетираните детски педагози (22,7%) не притежават 

професионално-квалификационна степен. Най – висок е 

процентът на учителите с пета професионално-

квалификационна степен (ПКС) – 33%. Около една четвърт 

(20,5%) са детските педагози с четвърта ПКС. Първа степен 

притежават 10,2% от анкетираните учителите, а 6,8 % от тях 

са с втора и трета професионално-квалификационна степен. 

Изненадващ е фактът, че към времето за провеждането на 

анкетирането нито един детски педагог не притежава 

образователно научна степен „доктор“ или в момента да 
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разработва дисертация или да кандидатства за посочената 

степен1 (вж. табл. № 2). 

 

Таблица № 2 

 

 

Четвърти въпрос разкрива динамиката на трудовия 

стаж на детските учители. От диаграма № 3 е видно, че най-

висок е процентът на учителите, които притежават до 10 

години трудов стаж – 30,7%. Следват тези, които са с 

трудов стаж над 30 години – 28,4%. Най-нисък е процентът 

на учителите с трудов стаж от 10 до 20 години – 13,6%. 

Тълкуванието на наблюдаваното честотно разпределение е 

логично да обвържем с въпроса, който вече дискутирахме – 

въпроса за възрастта на заетите в педагогическия процес 

учители. Прозира опасността, че много от тях ще бъдат в 

пенсионна възраст и ще се очаква недостиг на 

педагогически кадри. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
1 В момента на приключване на дисертационната разработка се 

наблюдават положителни тенденции. На лице са успешно защитени 

докторантури и се увеличава броят на кандидатстващите за конкурси 

(б.а.) 

Каква професионална-квалификационна степен притежавате? 

Отговор V IV III II I Не притежавам Доктор 

Брой 29 18 6 6 9 20 0 

Процент (%) 33 20,5 6,8 6,8 10,2 22,7 0 
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Диаграма № 3 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 4 

 

Въпрос № 5, по своята вътрешна структура, може 

да се определи като многокомпонентен. Отговорите 

разкриват следното: най-висок е процентът на учителите, 

които желаят да се обучават и специализират в областта на 

приложение на иновационните технологии във 

образователно-възпитателния процес – 50,1%; на втора 

позиция застават учителите, които желаят да придобият 

компетенции за справяне с агресията и насилието – 38,5%, и 

на трета позиция застават учителите, които искат да 

придобият знания, умения и компетенции по чуждоезиково 

обучение – 20,5%. Сравнителният анализ на изложените 

процентни съотношения индиректно разкрива актуалността 

на нашата ориентация към тематиката на дисертационния 

труд. Второ – високият процент на детските учители, които 

проявяват интерес към иновационните технологии, доказва 

адекватната реактивност на педагогическите ресурси към 

необходимостта от перманентно усъвършенстване на 
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образователно-възпитателния процес в детската градина 

(вж. диаграма № 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диаграма № 4 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 5 

 

При структуриране на въпросите в анкетната карта 

за учителите включихме въпрос № 6 – Какво би ви 

мотивирало да посещавате форми за допълнителна 

квалификация? при съобразяване основно с изискванията на 

НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти Обн. – ДВ, бр. 75 от 

27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. В наредбата, в чл. 42. 

(1), е конкретизиран професионалният профил на 

педагогическия специалист. Той  определя необходимите 

компетентности като съвкупност от знания, умения и 

отношения, които са необходими за: 1. заемане и 

изпълняване на определена длъжност; 2. определянето на 

приоритети за професионалното усъвършенстване; 3. 

кариерното развитие; 4. подпомагане на самооценката и 

за атестирането на педагогическия специалист [4]. 
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Отговорите по този въпрос разкриват две основни 

тенденции: 1. Интерес и мотиви за посещаване на форми за 

допълнителна квалификация, свързани с кариерното 

развитие – 28,4% и 2. Посещаване на форми за 

допълнителна квалификация, свързани с тематиката на 

обучението в детската градина.  

Другите подвъпроси разкриват финансовата страна 

на проблема за допълнителната квалификация. 28,4% 

предпочитат безплатната форма на квалификация, а 19,3% 

желаят допълнителната квалификация да бъде финансово 

осигурена от работодателя . 

Що се отнася до тенденциите, които коментирахме 

във връзка с шести въпрос, допълнителна информация 

получаваме от въпроса за предпочитаните форми на 

продължаваща квалификация и придобиване на по-висока 

професионална квалификация и по-висока 

квалификационна степен – въпрос № 7. Най-висок е 

процентът (69,3%) на детските учители, които предпочитат 

– семинари, тренинги, практикуми, лектории и други. Една 

част от  педагозите посочват специализации, свързани с 

методическата, психологическата, педагогическата 

подготовка, а друга част предпочитат форуми за 

представяне на резултати от проучвания, изследователска и 

творческа дейност, представяне на информация за 

професионална изява и представяне на добри практики или 

постижения. Други организационни форми не са посочени 

от нито един от педагозите. 

Проучването разкри факта, че по-голяма част от 

анкетираните учители са запознати с „Лапбук“ и 

възможностите му за приложение като интерактивна 
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информационна папка и иновационна технология – 56,8%. 

Това подсказва, че педагозите се интересуват от 

иновационните технологии и ги прилагат. Висок процент от 

изследваната извадка – 43,2%, изостават в тази сфера (вж. 

таблица № 3). Представеният анализ подсказва, че е 

необходимо да се набележат административни мерки и 

вземат управленчески решения, за да се осигури на 

учителите допълнителна квалификация, така че да бъдат в 

крак с времето и да не изостават при паралелното 

нарастване на компетенциите на децата в тази 

електронизация на бита. 

 

Таблица № 3 

 
Запознати ли сте с „Лапбук” и възможностите му за приложение като интерактивна 

информационна папка и иновационна технология? 

Отговор Да  Не  

Брой  50 38 

Процент (%) 56,8 43,2 

 
Логични са отговорите на девети въпрос. Голяма 

част от детските учители считат, че „Лапбук“ може да се 

приложи за решаване на образователни задачи в четвърта 

подготвителна възрастова група, тъй като са запознати с 

иновационната технология – 53,4%. Само 4,6% от учителите 

са дали отговор – не, а 42% не могат да преценят, защото не 

са запознати с този тип образователна технология. 

Десети въпрос търси отговор относно: „Лапбук” 

може ли да се използва по повод подготовката на 

някакъв празник? Честотното разпределение на отговорите 

разкрива колебания у 45,4% от учителите. Това, че 

педагозите не могат да преценят степента на приложимост 
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на технологията Лапбук, подсказва, че те не я познават в 

дълбочина.  

Въпрос № 11 осветлява активитета и мотивацията на 

децата да участват в разработването на Лапбук. Според 

учителите относително висок е процентът на децата, които 

изявяват желание да участват в изработването – 47,8%. 1,1% 

от децата, по преценка на учителите, са индифирентни към 

тази дейност, а за останалите 51,1% педагозите не намират 

достоверен отговор. 

В подкрепа на използването на Лапбук 

технологията във възпитателно- образователния процес 

застават и родителите на децата – 40,9% са дали 

утвърдителен отговор – въпрос № 12. Само 5,7% са против 

и 53,4% не се ориентират от промяна, т.е. не могат да 

преценят. Последното подсказва, че педагозите в детската 

градина трябва да извършват образователна дейност с 

родителите за същността и нововъведенията в работата с 

техните деца. 

Анкетирането разкри, че родителите (по мнение на 

учителите) могат да бъдат привличани за съвместна работа 

с децата си в изработването на Лапбук. 42% са дали 

утвърдителен отговор – въпрос № 13. Може да се очаква, 

че част от контингента учители, които са неориентирани в 

проблематиката (50%), впоследствие може да се приобщят 

към идеята за съвместна работа с децата. 

Голяма част от детските учители (34,1%) считат, че 

закономерно очаквани са позитивните резултати и 

повишаването на познавателната активност на децата, 

развитието на техните способности и продуктивната им 

дейност след прилагане на „Лапбук“. Отговор „по-скоро да“ 
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са дали 29,5% от педагозите, което отново показва, че 

„Лапбук“ би допринесъл за познавателното развитие и 

продуктивната дейност на децата като иновационна 

технология във възпитателно-образователния процес. 

36,4% от детските учители не могат да преценят. 

Това вероятно се дължи на факта, че те не са запознати с 

„Лапбук“, а 0% са дали отговори „не“ и „по-скоро не“  

На въпрос деветнадесет Кои от посочените 

програмни продукти или периферни устройства са ви 

необходими за приложението на информационните 

технологии във възпитателно-образователния процес? 

(при посочена възможност отговорите да са повече от един) 

най-висок е процентът на детските учители, дали отговор – 

работа с Microsoft Power Point (програма за изработване 

на презентации) – 79,5%.  

Висок е процентът и на детските педагози, на които 

са им необходими „работа с Microsoft Word (програма за 

обработка на текст)“ – 65,9%. 

Повече от половината от педагозите (54,5%), са 

дали отговор „работа с периферни устройства – принтер, 

скенер, проектор и др.“ 

Учителите, посочили отговор работа с интернет – 

образователни програми, един компютър – много мишки 

(Envision), платформи и др., са 48,9% – почти половината 

от тях. 

Немалък е процентът и на детските учители – 40,9% 

посочили отговор „работа с Microsoft Paint  (програма за 

рисуване)“. 

Повече от една трета от учителите – 37,5% са дали 

отговор „работа с Microsoft Publisher (създаване и 
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съхраняване на публикация, избор на шаблон (картичка, 

работен лист и др.), проектиране на страница и др.)“.  

Анализът на този въпрос показва, че всички от 

посочените програмни продукти или периферни устройства 

са необходими на детските учители за приложението на 

информационните технологии във възпитателно-

образователния процес. 

В настоящия анализ се въздържаме от коментари по 

двадесети въпрос, тъй като по вътрешна структура и 

логика е в значително сходство с предходните въпроси. 

Резултатите на въпрос двадесет и две показват, че 

около една трета от детските педагози са запознати със 

съвременните технологии, базиращи се на компютърните 

образователни технологии; две трети от учителите считат, 

че това са най-вече информационните технологии, 

мултимедийните системи и интернет. Резултатите говорят и 

за това, че по-голямата част от учителите не са наясно на 

какво се основават съвременните технологии. Отговор 

„Всички изброени“ са посочили – 35,2% от педагозите. Най-

голям процент от учителите (51,1%) са дали отговор 

„Мултимедийни“. Отговор „Интернет“ са посочили – 

43,2%; значителна част от детските педагози са дали 

отговор „Информационни“ – 39,8%. Най-малко са 

учителите, посочили отговори: „Виртуални“ – 13,6%, 

„Диалогови“ – 12,5% и „Конферентни“ – 9,1% (вж. табл. № 

4). 
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Таблица № 4 

 
Според Вас, кои съвременни технологии се базират на компютърните образователни 

технологии? (отговорите може да са повече от един) 

Отговор  Информа 
ционни 

Мулти 
медийни 

Интер 
нет  

Диало 
гови  

Конфе 
рентни  

Вир 
туални 

Всички 
изброени 

Брой 35 45 38 11 8 12 31 

Процент 

(%) 

39,8 51,1 43,2 12,5 9,1 13,6 35,2 

 

На въпрос двадесет и три най-висок е процентът на 

учителите, които считат, че информационните технологии 

биха били полезни в основните форми на педагогическо 

взаимодействие – 81,8%. Повече от две трети от детските 

педагози са посочили отговор „в допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие“ – 68,2%. Малка част от 

учителите, считат, че информационните технологии ще са 

полезни за разработване на авторска програма – 11,4%, а 

само 2,3% са дали отговор „други“. От анализа на въпроса 

става ясно, че информационните технологии биха били 

полезни най-вече в основните и в допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие. 

Отговорите на въпрос двадесет и четири разкриват, 

че родителите (според мнението на детските учители) 

одобряват и подкрепят въвеждането на информационните 

технологии, видеотехнологиите и мултимедията във 

възпитателно-образователния процес на децата. Отговор 

„да“ са посочили 95,5% от родителите, само 4,5% са дали 

отговор „не“. 

Много голяма част от детските учители са 

запознати с необходимите пособия и средства за работа с 

интерактивна дъска – въпрос № 25 Според Вас кои 

средства и пособия са Ви необходими за работа с 
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интерактивна дъска?. Отговор „Лаптоп“ са посочили – 

72,2%, отговор „проектор“ – 69,3%, „софтуер“ – 64,8%, т.е. 

голям дял от педагозите знаят, че това са едни от основните 

пособия и средства за работа с интерактивна дъска. Отговор 

„писалка (стилус)“ са посочили 58%, което говори, че тези 

анкетирани са запознати с необходимите средства и 

пособия, въпреки че за някои от интерактивните дъски не е 

необходимо подобно средство. Повече от половината от 

детските педагози са посочили „Интернет“ – 45,5% и 

„Дискове“ (DVD), флашки с готови презентации, учебни 

материали и ресурси“ – 44,3%. Отговор „интерактивни 

учебни пособия или видео“ са дали 40% от анкетираните 

учители. 

От анализа на въпрос двадесет и шест – 

Наличието на кои информационни средства Ви е 

необходимо за осъществяване на възпитателно-

образователния процес? се оказа, че най-голям дял от 

детските учители се нуждаят от компютър, лаптоп и 

интернет. Най-голям е процентът на педагозите, дали 

отговор „компютър, лаптоп“ – 84,1% и „Интернет“ – 78,4%. 

Повече от половината учители са посочили отговор 

„Мултимедия“ – 58%. Отговорите насочват към търсени от 

педагозите варианти за осъществяване на иновативен 

възпитателно-образователнен процес. Повече от една трета 

са дали отговор „Офис приложения и програми“ – 33%. 

Най-малък е процентът на учителите, посочили отговор „На 

мобилни устройства“ – 13,6% (вж. диаграма № 5). 
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Диаграма № 5 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 26 

 

На въпрос двадесет и седем най-висок е процентът 

на детските педагози, които биха приложили дигиталните 

технологии за „по-ефективен възпитателно-образователен 

процес“ – 77,8%. Повече от половината учители – 51,1% са 

посочили отговор „по–добра организация на игровата среда 

(интересно и забавно представени игри – дидактични, 

компютърни и др.)“, което донякъде се припокрива с 

предишния отговор. Факт е, че 37,5% от анкетираните 

детски педагози биха приложили дигиталните технологии 

за създаване на електронно портфолио. Анализът на този 

въпрос показва успешно прилагане на дигиталните 

технологии в образователния процес (вж. табл. № 5). 

 

Таблица № 5 

 
За какво бихте приложили  дигиталните технологии? 

Отговор  създаване на 
електронно 

портфолио 

по-ефективен 
възпитателно-

образователен 

процес 

по–добра организация на 
игровата среда (интересно и 

забавно представени игри - 

дидактични, компютърни и др.) 

Брой  33 68 45 

Процент (%) 37,5 77,3 51,1 
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Отговорите на въпрос 28 (Нуждаете ли се о  

обучение за работа с интерактивна дъска?) показват, че 

много голяма част от детските учители (86,4%) се нуждаят 

от обучение с интерактивна дъска. 

Анализът на въпрос двадесет и девет показва, че 

според мнението на детските учители мултимедията 

повишава интереса, знанията и уменията на децата. Почти 

всички педагози са посочили отговор „да“ – 98,9%, само 

един учител – 1,1% е оградил отговор „не“. 

На въпроса – От какви дигитални технологии и 

интерактивни програмируеми играчки имате нужда във 

вашата детска градина? – най-голям е делът на детските 

учители, посочили отговор „Интерактивна дъска“ – 62,5%. 

От интерактивни играчки се нуждаят 28,4% от педагозите, 

от проектори – 25% от учителите, което показва, че голяма 

част от детските градини най-вероятно разполагат с тях. 

Отговор „Лаптоп“ са оградили 18,2% от педагозите, което 

показва, че са им осигурени лаптопи за детските заведения. 

Отговор „Умна писалка“ са посочили 8% от педагозите, 

което предполага, че учителите не са запознати с такъв вид 

програмируема играчка. Най-малък е процентът на 

учителите, дали отговор „Таблет“ – 6,8% и „Писалка“ – 

3,4%. 
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Диаграма № 6 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 30 

 

Анализът на последния въпрос – Какви 

трудности трябва да се разрешат във вашата детска 

градина, за да се използват дигиталните технологии? – 

показва, че за да се използват дигиталните технологии в 

детската градина, трябва да се разрешат трудности от 

финансов характер. Най-висок е процентът на анкетираните 

учители, посочили отговор трудности от финансов 

характер – 86,4%. Педагозите, които са посочили отговор – 

трудности от базови условия, са 15,9%, което показва, че 

не всички детски градини разполагат с необходимото 

пространство за прилагане на дигиталните технологии. 

Нисък е процентът на учителите, които са посочили отговор 

трудности от дигитален характер. Малка част от 

педагозите (6,8%) имат трудности от информационен 

характер. 

Заключение. В резултат на проведеното 

социологическо проучване и на анализа от анкетите с 
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детските учители си позволяваме да направим следните 

препоръки и изводи: 

 необходимо е въвеждането и приложението на 

иновационни образователни технологии във възпитателно-

образователния процес в детските градини; 

 детските учители проявяват интерес и 

желание да работят по модела с приложение на 

иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес на 6 – 7-годишните деца, което 

предполага осигуряване на съответната допълнителна 

квалификация.  
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