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Публикуваният от Европейската комисия „Мониторинг на 

образованието и обучението 2019, България“ се основава на най-

актуалните количествени и качествени данни за представяне и 

оценка на основните и текущите мерки в образователната сфера. 

Акцентирано е, че „усилията за модернизиране на системата за 

образование и обучение продължават, но подобряването на 

нейното качество, приложимост за пазара на труда и приобщаващ 

характер продължава да бъде предизвикателство” [9: 4].  

Несъмнено един от приоритетите на МОН за 2020 г. е 

провокирането на интерес към ученето чрез насърчаване на 

иновациите. Доколко и в каква степен се прилагат на практика е 
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определящ фактор за качеството на всяка една образователна 

институция. 

Динамиката на съвременния живот ни изправя пред 

необходимостта от бързо адаптиране в нови ситуации, 

предполага способност за вземане на самостоятелни решения и 

инициативност, за да продължим напред. Предучилищното 

образование несъмнено отговаря на тези изисквания чрез 

непрекъснато прилагане на нови методи и технологии, които са 

насочени към ключови компетентности и умения, залегнали в 

Европейската референтна рамка. Един от иновативните методи е 

работата по проекти или проектно-базираното обучение, 

ориентирано към активното учене. Приложението му в детските 

градини набира все по-голяма популярност и започва да се 

използва като ефективен образователен инструмент за развитие 

на познавателната активност, основан на принципа учене чрез 

действия.  

Настоящата разработка има за цел да представи проектно-

базираното технологично обучение като иновативен инструмент 

за повишаване на познавателната активност у децата в 

предучилищна възраст. За постигането на тази цел е направен 

обзор на научни публикации по темата. 

Днес много от основните методически иновации в 

педагогиката са свързани с интерактивни методи на обучение. 

Интерактивността се определя като „взаимодействие, при което 

се осъществява обмен на информация и социален опит между 

субекти и се натрупва нов в хода на осъществяването на 

множество взаимодействия, за да се достигнат определени 

социални цели” [1: 6]. Това дефиниране дава основание да се 

твърди, че интерактивният подход предразполага обучение в 

среда на активно взаимодействие. По този начин учащите са 

участници в конструирането на новото знание в процеса на 

взаимодействие с учителя и останалите участници. 
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Основни характеристики на интерактивната образователна 

среда според В. Гюрова са:  

 смяна на ролите на „обучаващия и обучавания”; 

 повишена активност на учащите, в т.ч. чрез екипна 

работа; 

 роля на водещия като улесняващ и подпомагащ учебната 

работа; 

 интерактивни методи и техники на работа (основаващи се 

на взаимодействие); 

 съчетаване на различни форми на контрол (самоконтрол, 

групов контрол, индиректен и неавторитарен контрол от страна 

на обучаващия) [3: 80 – 95]. 

Ив. Иванов разделя интерактивните методи на три вида: 

ситуационни, дискусионни и опитни (емпирични) методи [6: 9]. 

Най-разпространеният емпиричен метод е проектният метод. 

Някои научни колективи го разглеждат като част от проектно-

базираното обучение. В образователното пространство се среща в 

различни варианти като: метод на проектите, проектно-базирано 

обучение, проектен подход, обучение базирано на проекти, 

проектнобазирани образователни технологии и др. Основата на 

този тип обучение се гради върху идеята за „учене посредством 

дейност“, насочена към значими житейски проблеми. За неин 

основоположник се счита Джон Дюи – американски философ и 

реформатор. Още в началото на XX век той става популярен със 

своите концепции за развитието на образованието. Според него 

то трябва да бъде насочено към използването на научния метод, 

за да се развиват възможностите за разширяване на опита. Дж. 

Дюи смята, че в обучението занапред „трябва да се промени 

самият подход на преподаване – например, обучаващият 

наблюдава всеки обучаван индивидуално, дава възможност за 

пълното развитие на мисловните процеси у обучавания. При 

такова отношение на обучаващ и обучаван се променя тяхната 
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роля в образователния процес. От пасивен слушател обучаваният 

заема ролята на активен изследовател и експериментатор [2: 84]. 

Проектно-базираното обучение е метод, чрез който се 

усвояват знания и умения, като се работи продължително време, 

за да се проучи автентичен въпрос или реален житейски проблем. 

С тази педагогическа технология не се интегрират фактически 

знания. Те се придобиват самостоятелно и след това се прилагат 

на практика. Това налага и промяна в ролята на учителя. Той не е 

главен източник на информация, а човек, който консултира и 

направлява обучаемия сам да достигне до желания резултат. 

Педагогът се явява съизследовател в процеса на конструиране на 

новите знания и опит. 

Когато се говори за проектна дейност в предучилищна 

възраст е необходимо да се имат предвид специфичните 

психолого-физиологически особености на децата в съответния 

период. В своя труд П. Конакчиева описва проектната дейност в 

предучилищното образование като „комплексна, интегрирана 

дейност на децата, в резултат на която се очаква да се получи 

определен продукт с различен характер, който да има 

перспективна приложимост… проектът е продукт на 

сътрудничество и сътворчество на учители, деца и родители, а в 

по-широк план – и на всички, които се трудят в детската градина” 

[7: 30]. 

По време на педагогическото взаимодействие в 

предучилищна възраст целенасочено присъстват познавателни, 

трудови и творчески дейности. Всички те комплексно са 

застъпени в образователното направление „Конструиране и 

технологии”. Проектната работа дава възможност чрез една по-

различна и привлекателна дейност, да бъдат осъществени целите 

на обучението в образователното направление, а именно: 

-да се усвоят знания за различните материали и 

инструменти, както и правила за безопасно боравене с тях, 
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-да се формират начални манипулативни умения,  

-да се развият способности за конструктивно-практическа 

дейност,  

-да се възприемат някои причинно-следствени зависимости 

в предметно-практическата дейност и последователността на 

действията при изработване на различни модели, 

-да се формира позитивно отношение към техниката и 

технологиите, 

-да се формират нагласи за сътрудничество и участие в 

групова работа. 

Проектно-базираното обучение по Конструиране и 

технологии има своите отличителни черти: 

 Осъществява се по предварително подготвен план 

чрез разработване на краткосрочни и дългосрочни образователни 

проекти. 

 Дейностите са съобразени с индивидуалните и 

възрастовите особености на всяко дете. 

 Постепенно се надграждат усвоени трудови и 

технологични знания, умения и компетенции чрез участие на 

децата в реални житейски ситуации и решаване на проблеми с 

различен характер. 

 Теоретичните знания и практическите умения се 

съчетават, като се извеждат на преден план действията с 

практико-приложен характер и усвояването на практически опит. 

 В процеса на педагогическо взаимодействие се 

изменят стандартните роли на учителя и децата – учителят е 

организатор и сътрудник, а децата – активни участници в 

получаването на знания и формирането на умения. 

 По време на сътрудничеството в съвместната 

дейност се развиват умения за работа в екип. 

 Резултатите от обучението са практически 

ориентирани. 
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Както всяка друга педагогическа дейност, така и 

технологичният проект има определени етапи в планирането и 

реализирането, като се следва общият принцип на проектирането.  

 Подготовка; 

 Организиране и плниране; 

 Изпълнение; 

 Презентация; 

 Оценяване. 

Във всеки етап на изпълнение се следва определена 

последователност. В своята разработка „Проектно ориентирано 

технологично обучение” Д. Митова предлага точно описание на 

стъпките в отделните етапи [8: 77 – 88]: 

Подготовка на проекта – подбор на конкретен проблем, 

определяне на тема, времетраене, цели, задачи и учебно 

съдържание на проекта, предварително обсъждане на дейностите, 

преценка на разходите по проекта, определяне на работни екипи, 

вида на крайния продукт и критериите за оценка на продукта. 

Организиране и планиране на проекта – планиране на 

дейностите от членовете на екипа, разпределяне на 

отговорностите, планиране на ресурсите, организиране на 

образователната среда, определяне на източниците на 

информация, планиране на начините за комуникация, 

разработване и анализиране на техническа документация, 

организиране на презентирането на продукта и оценка. 

Изпълнение на проекта – събиране и обработка на 

информация, осъществяване на комуникации в рамките на екипа 

и извън него, изпълнение на технологичните операции и 

реализиране на технологичен процес, решаване на задачи и 

преодоляване на проблеми, изготвяне, проверка и тест на 

продукта, изработване на материали за презентация и защита на 

проекта. 
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Презентация на проекта – в предучилищна възраст 

представянето на крайния продукт се свежда до организиране на 

празник, развлечение, забава, постерна сесия или мултимедийна 

презентация, подготвена с помощта на учители и родители. 

Оценяване на проекта – вземат се под внимание както 

индивидуалните постижения на всеки участник, така и на екипа 

като цяло, оценяват се технологичните умения, трудовият и 

познавателният опит на децата.  

Разработването на стратегия за технологична проектна 

дейност при предучилищната подготовка може да се основава 

както на вътрешнопредметни, така и на интегративните връзки с 

останалите образователни направления.  

Когато разглеждаме проблема за проектна работа в 

обучението по конструиране и технологии, освована на 

междупредметна основа, трябва да се съобразим с определени 

акценти в направленията. 

Математика:  

- откриване, разглеждане и обследване на различни 

геометрични фигури; 

- преброяване на части от конструкцията или използваните 

материали; 

- добавяне и отнемане; 

- ориентиране в пространството и др. 

Български език и литература:  

- използване на кратки литературни произведения за 

създаване на мотивация;  

- назоваване на части, обекти, материали, техники; 

- обогатяване на речника с нови думи, термини и изрази; 

- включване адекватно в диалогична комуникация; 

- използване на подходящ „времеви речник” (сегашно, 

минало, бъдеще време). 

- правилно произношение на звуковете в думите; 
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- изписване на някои графични елементи и др. 

Околен свят: 

- възпроизвеждане на национални традиции, обичаи, 

занаятчийски техники; 

- решаване на казуси, свързани с бита и трудовата дейност 

на хората, природните явления, климатичните промени, 

условията за живот на растения и животни; 

- осмисляне на значението и ролята на социалната и 

здравословната среда на живот; 

- самоутвърждаване и общуване с околните и др. 

Изобразително изкуство:  

- изработване на пана, постери, колажи и др.; 

- украсяване на различни елементи с материали и техники 

по избор; 

- развиване на изобразителни способности, декоративен 

усет и чувство за симетрия; 

- добиване на представа за предназначението и 

особеностите на знаците за визуална информация и комуникация; 

- развиване на умения за словесно обяснение на 

собствените си творби – рисунки, апликации, пластики. 

Музика: 

- възприемане и възпроизвеждане на песни от репертоара 

на детската градина за създаване на емоционална нагласа в 

процеса на трудовата дейност; 

- запознаване с музикални инструменти, танци, обичаи на 

различни култури и етноси и др.; 

- отбелязване на празници и традиции, свързани с 

презентацията на крайния продукт. 

Физическа култура: 

- запознаване с различни спортове и необходимите 

пособия;  

- създаване на мотивация за участие в отборни игри; 
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- разбиране и спазване на правила и др. 

В Практическото ръководство на МОН – 

„Компетентностният подход – методологическа основа на 

съвременно образование”, част „Компетентности и образование” 

са диференцирани осем ключови компетентности, съотнесени с 

компетентностите според Европейската референтна рамка за 

учене през целия живот: общуване на роден език; общуване на 

чужд език; математическа компетентност и основни знания в 

областта на природните науки и технологиите; дигитална 

компетентност; умение за учене; обществени и граждански 

компетентности; инициативност и предприемачество; културна 

осъзнатост и творчески изяви [4: 6].    

От изброените по-горе примери за възможност на 

интегративни връзки по време на технологичния проект може да 

се обобщи, че проектно-базираното технологично обучение 

допринася за развиването на комплекс от знания, умения и 

компетентности, с които могат да се положат основите на учене 

през целия живот. Този тип взаимодействие дава свобода на 

децата самостоятелно или чрез съвместна дейност да си поставят 

цели, да замислят стратегии, да участват според индивидуалните 

си възможности в различни дейности, свързани с планиране, 

организиране, проучване с помощта на учителя и родителите, 

изпълняване на конкретни манипулации с различни материали, 

инструменти и техники, комуникиране в процеса на обсъждането 

и търсенето на решения, приемане на различни роли, проява на 

сътрудничество, критично мислене и взаимопомощ.  

Я. Тоцева счита, че въвеждането на технологични иновации 

в образователната дейност води до:  

- разработване и прилагане на нови методи и техники в 

процеса на обучението и ученето през целия живот, което 

променя стиловете на преподаване и учене; 
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- създаване на нова образователна среда, в която учащият 

променя своята позиция, подпомаган от учителя (имащ вече нови 

роли – на инструктор, фасилитатор, модератор); 

- съществено повлияване при осъществяването на 

структурни промени в образователната система [5]. 

От направения преглед на научна информация по темата 

може да се заключи, че с проектно-базираното обучение по 

конструиране и технологии се акцентира върху връзката между 

теорията и практиката. В процеса на осъществяването на подобно 

обучение паралелно се усвояват знания, развиват се умения и 

отношения, които водят до качествени познавателни резултати, 

отговарящи изцяло на целите на обучение в предучилищна 

възраст. Успешното интегриране на останалите образователни 

направления в технологичния проект е доказателство, че детето 

може да се развива комплексно и по този начин да се повишава 

неговата познавателната активност. Прилагането на един по-

различен подход в педагогическото взаимодействие засилва 

интереса и мотивацията на децата за продължаващо обучение.  

 

References: 

1. Atanasova, N. 2011: Interaktivnite metodi na obuchenie v  

nachalniya etap na SOU (Interactive teaching methods in the initial 

stage of high school). Plovdiv: // Dissertation research. 

2. Dyui, D., E. 1924: Badeshtoto uchilishte (The future  

school). Sofiya: Nauka i vazpitanie. 

3. Gyurova i kolektiv. 2006: Interaktivnostta v uchebniya  

process (Interactivity in the learning process). Sofiya. 

4. MON. 2019: Kompetentnostniyat podhod –  

metodologicheska osnova na savremennoto obrazovanie (The 

competence approach – m ethodological basis of modern education). 

Sofiya // Practical guide, section, Competences and education. 

5. Totseva, Ya. 2010: Obrazovatelni inovacii i saprotivata na  

14



uchitelite (Educational innovation and teacher resistance). // 

periodical, Obr@zov@nie, issue 36. 

6. file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Downloads/Interaktivni-

metodi-za-obuchenie.pdf.  

7. https://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=69&type=.pdf 

8. https://www.academia.edu/21629102/Project_based_technolo

gical_education_theory_and_methods/. 

9. https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-

library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_bg.pdf.   

 

 

докторант Валентина Валентинова Георгиева 

e-mail: valcheto80@abv.bg 

ДГ „Щурче“, град Шумен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Downloads/Interaktivni-metodi-za-obuchenie.pdf
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Downloads/Interaktivni-metodi-za-obuchenie.pdf
https://journals.uni-vt.bg/getarticle.aspx?aid=69&type=.pdf
https://www.academia.edu/21629102/Project_based_technological_education_theory_and_methods/
https://www.academia.edu/21629102/Project_based_technological_education_theory_and_methods/
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_bg.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2019-bulgaria_bg.pdf
mailto:valcheto80@abv.bg


ОСНОВНИ ФОРМИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

 

Васил Иванов Василев 

 

MAIN FORMS OF ORGANIZATION OF PRACTICAL 

TRAINING 

 

Vasil Ivanov Vasilev 

 

Abstract: The lesson in practical training is the leading 

organizational form of formation of professional abilities and skills 

and differs from the lesson in theoretical training and from the lesson 

in general technical and special subjects. The focus of the practical 

training lesson is to ensure that students, based on the acquired 

technological knowledge, have mastered the movements, techniques, 

methods of performing production activities, operations necessary for 

the subsequent formation of their knowledge, skills and abilities to 

perform practical activities. for a particular profession. 

 

Keywords: Practical training, educational practice, manufacturing 

practice. 

 

За да може да се постигне адаптирането на младите хора 

към бързо променящата се среда и да се изгради умението да се 

справят с предизвикателствата ù, е необходимо получените 

знания и умения да отговарят на реалните изисквания на пазара 

на труда не само днес, а и след години. За качеството, 

успешността и резултатността на професионалното образование 

трябва да се съди не по оценките в дипломите, не по броя на 

приетите в университетите, а преди всичко по подготвеността, по 

степента на формиране и развитие на онези качества у младия 
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човек, които гарантират неговия интелектуален, професионален и 

културен прогрес през целия живот, който му предстои. 

            Практическото обучение се организира като учебна 

практика и производствена практика и/или като обучение чрез 

работа. 

Учебните часове, предвидени за практическо обучение, са 

не по-малко от: 

• седемдесет на сто от общия брой учебни часове за 

изучаване на учебните предмети или модули от отрасловата и 

специфичната професионална подготовка – за професиите с 

първа степен на професионална квалификация; 

• шестдесет на сто от общия брой учебни часове за 

изучаване на учебните предмети или модули от отрасловата и 

специфичната професионална подготовка – за професиите с втора 

степен на професионална квалификация; 

• петдесет на сто от общия брой учебни часове за 

изучаване на учебните предмети или модули от отрасловата и 

специфичната професионална подготовка – за професиите с трета 

и четвърта степен на професионална квалификация. 

Практическото обучение се провежда в: 

 учебно-производствени бази на училища, 

професионални колежи и центрове за специална образователна 

подкрепа; 

 учебно-производствени бази на сродни училища или 

центрове за професионално обучение в Република България и в 

чужбина; 

 предприятия на юридически и физически лица; 

 учебно-производствени бази към предприятията; 

 учебно-тренировъчни бази на училищата – спортни 

зали, стадиони и плувни басейни; 
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 учебно-творчески бази на училищата по изкуствата, в 

културни институции и обекти на културно-историческото 

наследство. 

Местата за провеждане на практическото обучение се 

обзавеждат съгласно държавните образователни стандарти за 

придобиване на квалификация по професии. За провеждане на 

практическото обучение се осигуряват здравословни и безопасни 

условия за обучение и труд. 

Практическото обучение се провежда като учебно- 

тренировъчни, учебно-творчески, учебно-производствени и 

производствено-учебни дейности, както и обучение на конкретно 

работно място. За провеждането на това обучение училищата 

сключват договори. Училищата могат да организират 

самостоятелно и/или кооперирано с юридически или физически 

лица производство на продукция и услуги, като се изпълняват 

държавните образователни стандарти за придобиване на 

квалификация по професии или документацията за 

професионално обучение на училището или на заявителя на 

професионалното обучение [10]. 

Формите на обучение, учебното време и броят на 

обучаемите се определят от обучаващата институция. Те могат да 

се съгласуват със заявителя на професионалното обучение. 

 • Дневната форма на обучение е присъствена и включва 

учебни занятия, изпити по учебни предмети/модули съгласно 

учебния план и се организира след 7 ч. и завършва до 19 ч. за не 

повече от 8 учебни часа на ден и за не повече от шест дни в 

седмицата. 

 • Вечерната форма на обучение е присъствена и включва 

учебни занятия, изпити по учебни предмети/модули съгласно 

учебния план и се организира след 17 ч. за не повече от 6 учебни 

часа и за не повече от шест дни в седмицата. 
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 • Задочната форма на обучение включва учебни занятия, 

самостоятелна подготовка и изпити по учебни предмети или 

модули съгласно учебния план. Учебните занятия и изпитите се 

организират в сесии. Учебните занятия включват обзор на 

учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул и 

насоки за самостоятелна подготовка за изпитите. Условията и 

редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на обучаващата институция. 

 • Индивидуалната форма на обучение се организира за 

отделен обучаем и включва учебни занятия, както и изпити или 

текущи проверки по учебни предмети или модули. Условията и 

редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със 

заповед на директора на обучаващата институция.  

• Самостоятелната форма е неприсъствена форма на 

обучение, при която обучаемите се подготвят самостоятелно и се 

явяват на изпити по учебни предмети или модули съгласно 

учебния план за дневна форма на обучение. Условията и редът за 

организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед 

на директора на обучаващата институция. 

 • Дистанционната форма на обучение се осъществява 

чрез средствата на съвременните информационни и 

комуникационни технологии и включва дистанционни учебни 

часове, присъствени часове за практическо обучение, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от 

обучението и присъствени изпити за определяне на оценките по 

учебните предмети от учебния план. Дистанционна форма на 

обучение може да се организира в групи за обучаемите или за 

отделен обучаем от обучаваща институция, която разполага с 

необходимите технически и технологични условия. За 

обучението в дистанционна форма 19 обучаемият самостоятелно 

си осигурява необходимите технически и технологични средства.  
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• Обучението чрез работа (дуалната система на обучение) 

се организира от обучаващата институция въз основа на 

партньорство с един или няколко работодатели и включва: 

практическо обучение в реална работна среда и обучение в 

институция в системата на професионалното образование и 

обучение с изключение на центровете за информация и 

професионално ориентиране. Графикът за разпределение на 

учебното време се разработва съвместно и се утвърждава от 

работодателя/ите и директора или ръководителя на обучаващата 

институцията. Условията и редът за провеждане на обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) се определя с наредба на 

министъра на образованието и науката. 

Процесът на практическо обучение се осъществява под 

различни форми: производствена екскурзия, консултация, 

дейности в учебната работилница, практическо обучение в 

цеховете на предприятията и др. При преподаването по конкретна 

професия се използва комплекс от организационни форми [10]. 

В зависимост от съдържанието на урока, какви са 

методите, какво е съдържанието на дейността на ученика, 

уроците по практическо обучение се разделят на следните 

видове: 

 Уводен урок – информационен урок, свързан с 

правилата на поведение в работилницата и в предприятието, 

запознаване със спецификата на предстоящата дейност и т.н. 

Обикновено се провежда в началото на годината. 

 Урок за изучаване на трудови техники и операции – 

занятия по формиране на първоначални професионални умения 

на учениците. 

 Урок за изпълнение на по-сложни дейности (дейност, 

която включва предварително отработени трудови операции), 

насочени към обобщаване и подобряване на уменията за 

извършване на тези операции. 
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 Урок за контрол и проверка – проверка на нивото на 

знанията, уменията и способностите на учениците. 

Нетрадиционните уроци могат да бъдат различни, 

например урок-състезание по професионални умения, тестов 

урок, производствена конференция, производствена екскурзия, 

урок с инструкции, урок с участието на новатори в 

производството и др., урок-доклад, урок „бизнес игра” и др. 

Изборът на вида на урока зависи от формата на организация на 

учебната дейност, вида на урока, неговите цели, задачи, форми и 

методи, използвани от учителя. 

Урокът по практическо обучение е водещата 

организационна форма за формиране на професионални 

способности и умения и се различава от урока по теоретично 

обучение и от урока по общотехнически и специални предмети. 

Фокус на урока за практическо обучение е да се гарантира, че 

учениците, въз основа на придобитите технологични знания, са 

овладели движенията, техниките, методите за извършване на 

производствени действия и операции, необходими за последващо 

формиране на техните знания, умения и способности за 

извършване на практическа дейност за определена професия. 

Урокът е организационна форма на учебния процес, при 

която учителят по практическо обучение за определено време и 

на специално определено място насочва учебните и 

практическите дейности на група ученици, като взема предвид 

характеристиките на всеки от тях, както и съдържанието на 

обучението. 

В процеса на практическото обучение уроците се 

различават по съдържание, място в учебния процес и цели на 

провеждане. В тази връзка е важно да се представи системата от 

уроци по практическо обучение в тяхната определена 

класификация, като се има предвид, че определен тип на урока 
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има своите специфики по отношение на организацията и 

методиката. 

Урок по практическо обучение в учебната работилница. 

Неговата специфика е формирането на първоначални 

професионални умения. В уроците по практическо обучение се 

осъществява интегрирането на знанията и тяхното комплексно 

приложение в процеса на практически дейности на учениците. 

Това определя структурата на урока, неговото съдържание и 

методи на преподаване, както и продължителността му. 

В структурата на урока по практическо обучение важно 

място заема инструктажът, който може да бъде начален, текущ и 

заключителен. 

Началният инструктаж решава следните задачи: 

 запознаване на учениците със съдържанието на 

предстоящата дейност и средствата, чрез които тя може да бъде 

изпълнена (оборудване, инструменти, устройства и т.н.); 

 запознаване с техническата документация; 

 обяснение на правилата и последователността за 

изпълнение на дейността като цяло и отделните ù части (техники, 

операции и др.); 

 обсъждане с учениците на възможни трудности и 

грешки;  

Активирането на познавателната дейност по време на 

началния инструктаж се улеснява чрез актуализиране на 

придобитите по-рано знания, практически умения и способности, 

показващи практическата значимост на материала, който се 

изучава.  

Текущ инструктаж се провежда в хода на практическата 

работа на учениците. Той е индивидуален или групов. 

Обучението на този етап ще бъде ефективно само ако дейността 

на учителя се изгражда по планиран и дългосрочен начин. Затова 

плановете на уроците трябва да отразяват проблемите на 
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обучението на учениците – да планират дейностите си, да 

подготвят работното си място, да настройват инструменти и 

устройства, да идентифицират и коригират грешки и др. 

В хода на текущия инструктаж учителят фокусира 

вниманието на цялата група върху най-ефективните техники и 

методи за изпълнение на дадена операция, подпомага учениците, 

които са слабо подготвени за задачата и др. Успехът на 

учителската дейност до голяма степен зависи от способността да 

се организира целенасочено, диференцирано наблюдение на 

работата на цялата група и на всеки ученик. Активирането на 

групата се постига чрез въвеждането на елементи на състезание, 

игрови моменти, поетапна оценка на изпълнението на отделните 

операции и като цяло на резултатите от труда. 

Степента на независимост на учениците при изпълнение 

на практическата задача се увеличава, ако учителят коментира 

работата на учениците по време на текущия инструктаж, дава 

примери от опита на иновационни производители, напреднали 

екипи, работещи в базовото предприятие и др. Важно е да се 

наблегне на проблемите на икономиката (използване на 

материали, електричество, намаляване на разходите за труд при 

извършване на определена операция) и екологизацията на 

производството. 

В някои случаи текущият инструктаж може да бъде от 

групов характер. Например, ако в процеса на наблюдение на 

работата на учениците са открити типични недостатъци или, 

обратно, някои ученици имат ценни открития или изобретения, 

тогава учителят решава да запознае всички ученици с тях. 

Ангажираността на групата се постига чрез поставяне на 

практически проблеми пред учениците, създаване на подходящи 

производствени ситуации. 

Заключителният инструктаж има няколко дидактически 

и образователни цели: обективна оценка на резултатите от 
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колективната и индивидуалната работа в групата, обявяване на 

добре справилите се ученици и тяхното насърчаване, посочване 

на общи и индивидуални грешки при изпълнението на 

определени трудови операции, начини за тяхното отстраняване и 

др. Правилно построеният заключителен инструктаж има голямо 

възпитателно въздействие върху учениците, допринася за 

формирането на такива качества на бъдещия работник 

специалист като отговорност за резултатите от работата, чувство 

на удовлетвореност от извършената работа, естетическо 

отношение към дейността. 

В съвременния урок по практическо обучение се 

комбинират две форми на обучение: групова и бригадно-

индивидуална. При груповата форма на обучение всички 

ученически групи изпълняват едни и същи задачи, една и съща 

учебно-производствена дейност, което позволява на учителя да 

изпълнява начални, текущи и заключителни инструкции 

едновременно с цялата група и значително улеснява 

управлението на индивидуалната работа на учениците. В същото 

време се създават най-благоприятните условия за системно 

изучаване на учебния материал. 

С прякото изпълнение на практическата работа все по-

голямо място заема бригадно-индивидуалната форма на 

обучение, значението на която се крие в подготовката на бъдещи 

специалисти за работа в условията на бригада (екипна дейност). 

В зависимост от целите и съдържанието на изучавания 

материал се разграничават следните видове уроци за практическо 

обучение: 

 уроци за изучаване на трудови техники или операции, 

чиято цел е да даде на учениците производствени и технически 

знания, първоначални умения и способности за изпълнение на 

изучаваните техники или операции; 

24



 уроци по изпълнението на по сложни дейности, чиято 

цел е да се запознаят учениците с постепенно усложняващата се 

учебно-производствена дейност, организацията на труда и 

планирането на технологичния процес, усъвършенстването и 

утвърждаването на умения и способности, изпълнението на 

предварително проучени операции в различни комбинации. 

Ролята на уроците по практическо обучение в учебните 

работилници е различна в зависимост от бъдещата професия и 

специалността на учениците. Учебните работилници имат 

различни възможности за възпроизвеждане на технологични 

процеси. Почти всички характерни дейности могат да бъдат 

възпроизведени в образователни условия. Следователно 

обучението в учебните работилници е от решаващо значение за 

тези професии. Има и друга група професии, които не могат да 

бъдат усвоени в учебната работилница. Обучаваните могат да 

изпълняват само тренировъчни упражнения. Това се отнася за 

строителните професии: монтажисти, бояджии. Времето за 

обучение в учебни работилници за тези професии е много по-

кратко. 

Урок по практическо обучение на учебна площадка. 

Често в образователни условия е невъзможно да се използват 

реални средства за производство за формиране на умения и 

способности. 

На учебните площадки се извършват следните дейности: в 

селскостопанските професионални учебни заведения – 

подготовка на машини и механизми за експлоатация и 

управление, поддръжка на селскостопанска техника; в 

строителството – работа с оборудване, разработване на 

технология за сглобяване на конструкции и части, монтаж на 

елементи на сгради и други конструкции, повдигане, 

транспортиране, товаро-разтоварни дейности.  
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Урок по практическо обучение в учебната 

работилница. Едно от важните условия за разширяване на 

обхвата на обучение на учениците. Това е такава организация на 

практическо обучение, при която различните видове работа се 

заменят в съответствие с последователността на технологичния 

процес. 

Важно условие е пълнотата на технологичния цикъл при 

производството. Създават се производствени условия, които са 

възможно най-близки до реалното производство, където 

завършилите ще трябва да работят. За тази цел се създават 

учебни и производствени работилници. Оборудването в учебната 

работилница е поставено в определена технологична 

последователност за изработване на истински продукти, което 

позволява организиране на дейностите на учениците в 

съответствие с общия ритъм на работилницата и им дава 

възможност да видят техния принос за изпълнението на 

дейностите за изработване на даден продукт. Всичко това 

активира дейността на учениците. 

Урок по практическо обучение в предприятието. 

Основната задача на практическото обучение в предприятието е 

подобряване на професионалните умения и способности, 

разширяване и задълбочаване на професионалните знания, 

изучаване на напреднал производствен опит, подготовка за 

производствена практика и самостоятелна работа в 

производството след завършване на образователната институция. 

Обучението в предприятието е важен период в 

професионалното обучение на учениците. Тук те се запознават с 

производствената среда, модерното оборудване, технологичното 

оборудване, със съответните работни обекти, със съвременните 

технологични процеси. 

Работата в колективите на предприятията има голямо 

възпитателно въздействие върху учениците: 
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 запознават се с опита на висококвалифицирани 

работници и специалисти;  

 възприемат традициите на работните колективи; 

 запознават се със социалния живот на предприятието; 

 участват в изпълнението на производствената 

програма на предприятието. 

Практическото обучение в предприятието е насочено към 

гарантиране, че обучаващите усъвършенстват най-важните 

умения за изпълнение на различни дейности, придобиват 

способността да планират технологични процеси.  

За редица професии и специалности обучението в 

предприятията е единствената организационна форма за 

практическо обучение: оператори в електроцентралата, 

рафинерии и др. 

Разнообразието и сложността на образователните задачи 

при обучението на учениците в производствени условия изискват 

от учителя да направи разумен избор на рационални форми при 

организиране на обучението. Въпреки това, с която и да е от 

избраните форми, значението на независимостта на учениците се 

увеличава в сравнение с периода на обучение в учебните 

работилници. В производствена среда учителят не може 

постоянно да покровителства учениците и да им помага, както 

при обучението в учебните работилници. Следователно, преди да 

преминат към обучение в условия на производство, учениците 

трябва да се научат да планират самостоятелно трудовите си 

действия и да контролират качеството на своята работа. 

Адаптацията им към обучението в предприятието, 

установяването на коректни взаимоотношения с колегите до 

голяма степен зависи от това доколко е развита тяхната 

професионална независимост.  

Производственият стаж на учениците на пълен работен 

ден е последният етап от професионалното им обучение. 
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Задачите, които трябва да бъдат решени в хода на 

производствената практика, включват:  

 социална, психологическа и физиологична адаптация 

на учениците към производствените условия; 

 усъвършенстване и уточняване на професионални 

знания, умения и способности;  

 специализация в избраната професия;  

 натрупване на опит от независима работа в хода на 

сложна производствена дейност; 

 овладяване на съвременни технологии, умения за 

работа с модерно оборудване, средства за механизация и 

автоматизация, високоефективни инструменти и устройства, опит 

на лидери и новатори в производството; 

 проучване на производствената техническа и 

технологична документация и  въпроси на научната организация 

на труда; 

 формирането на умения и способности за прилагане на 

знания на практика, за решаване на сложни производствени 

задачи. В периода на производствения стаж е важно да се решат 

проблемите с формирането на професионално важни качества на 

бъдещите работници, като скорост на реакция, координация на 

движенията, бързина на вниманието, наблюдение и др. 

Дуалното образование залага в учебните програми както 

стандартната теоретична подготовка, така и задължителен стаж в 

дадено предприятие в зависимост от специалността. 

Предимствата на такава форма на обучение са много, особено за 

самите ученици, които, освен че получават заплащане, 

придобиват и практически опит по време на обучението си. В 

резултат на това те излизат подготвени на пазара на труда, което 

пък позволява започването на по-добра работа срещу по-високо 

заплащане.  
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Дуалната форма на обучение е един от ключовите 

инструменти за предотвратяване и ограничаване на младежката 

безработица. В страни като Германия, Австрия и Швейцария, в 

които дуалното обучение е широко застъпено, младежката 

безработица не надхвърля нива от 8% в дългосрочен план 

(Евростат, 2019 и ОИСР, 2019). 

Основните предимства от въвеждането на модела в 

България могат да бъдат обобщени на няколко нива, както 

следва: 

Ползи за учениците. Дуалното обучение дава възможност 

на младежите да се потопят и развият своите умения в реална 

работна среда. Опитът на Швейцария показва, че голяма част от 

учениците в 12. клас имат развити професионални 

компетентности, които им дават възможност да работят на 

нивото на професионалистите в съответната компания. Това 

означава и възможност за плавен и непрекъснат преход към 

професионалната среда. За учениците в България практическото 

обучение чрез работа в 11. и 12. клас допринася за тяхното 

потапяне в реални работни ситуации и прилагане на усвоените 

знания в училище на практика. За тези, които показват добри 

резултати през двете години на практическо обучение, 

работодателите предлагат работни места след завършване на 

професионално или висше образование. За учениците, които са 

мотивирани да продължат към по-горни степени на образование, 

дуалното обучение предоставя конкретен ориентир за избор на 

професионално направление и подходяща университетска 

програма. За тези, които, въпреки практическия опит в реална 

работна среда, не проявяват желание за професионално развитие 

в съответната област, този опит предоставя възможност за 

самооценка и самоанализ на личните интереси и качества и 

своеобразно кариерно ориентиране. 
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Освен знания и умения в конкретната област, учениците 

имат възможност да развиват преносими ключови 

компетентности, които са полезни във всички сфери на 

личностното и професионалното развитие. Примери за такива 

компетентности са: екипност, устойчивост на стрес, 

инициативност, адаптивност, търпение, самостоятелност. 

Ползи за професионалните гимназии. Дуалното обучение 

предоставя възможност за по-тясно сътрудничество с компаниите 

от съответните професионални направления. Това 

сътрудничество гарантира висока степен на съответствие на 

обучителните програми с реалната професионална среда. В 

допълнение, то позволява двупосочен обмен на информация 

между учители и професионалисти. За учителите контактът с 

професионалистите е възможност за информиране относно 

новостите в съответната професионална област. За 

професионалистите контактът с учителите е възможност за 

вникване в педагогически принципи, които се прилагат при 

образователен процес с ученици. 

Професионалните гимназии в България отчитат спад в 

броя на отпадащите ученици в паралелките, в които е въведено 

дуалното обучение. В допълнение, работата на трудов договор и 

задълженията на учениците да посещават и да се явяват на 

работно място в точно определен час и да спазват трудова 

дисциплина, влияят положително и на тяхната дисциплина в 

училище. Директорите на училища, които планират дуално 

обучение, успяват да запълнят паралелките, поради завишения 

интерес от ученици и работодатели. 

Ползи за работодателите. Включвайки се в системата на 

дуално обучение, работодателите получават възможност за 

директно участие във формулирането на темите, по които да се 

обучават учениците. Възможността да подготвят потенциални 

кадри от ранна възраст е ключово предимство за стратегическото 

30



развитие на всяка компания. Системата на дуално обучение 

създава условия, при които изискванията на работодателите по 

отношение на знания, умения и нагласи към дадената 

професионална област са внедрени в образователния процес. За 

учениците, продължаващи да работят за компанията, в която са 

били на обучение чрез работа, няма да е необходимо 

инвестирането на допълнителни средства за обучение. Те вече ще 

познават организацията на труда и особеностите на дадена 

дейност на конкретното работно място. 

Ползи за системата на професионално образование и 

обучение. Дуалното обучение допринася за модернизиране на 

системата на професионално образование и обучение в България. 

Въвежда се нов подход на изработването на учебни планове и 

програми в системата, които са пряк резултат от съвместна 

работа на екипи от професионалисти и преподаватели от 

професионални гимназии. Това гарантира, че съдържанието, 

което се преподава в класс, се доближава до нуждите на 

работодателите и че учениците ще завършват със знания и 

умения, които им дават възможност за добра реализация на 

пазара на труда. 

Общественият имидж на професионалното образование се 

подобрява. Учениците, които завършват в паралелки дуална 

форма на обучение, получават добри предложения за работа или 

продължават в по-горни степени на образование. Историите за 

техните успехи вдъхновяват следващите поколения да се включат 

в дуално обучение. Това повишава интереса към този тип 

образование в рамките на системата за професионално 

образование и обучение [4]. 

Основно място в професионалните училища заема 

професионалната подготовка. Общообразователните предмети се 

изучават в началните години от професионалното обучение, а 

професионалната подготовка преобладава през последните 
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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. 

Много програми 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. 

В съвременната образователна система се налага 

необходимостта да се прилагат нови методи, средства и 

технологии, които да са насочени към формиране на нагласи за 

учене през целия живот, за усвояване на ключови умения и 

компетентности, които да подготвят човека за справянето му в 

конкурентната среда още от ранна детска възраст [7]. 
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МОТИВАЦИЯ ЗА ЗАНИМАНИЯ С ДВИГАТЕЛНИ 

ДЕЙНОСТИ И СПОРТ ПРИ ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ВЪЗРАСТ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Виктория Димитрова Ковчазова 

 

MOTIVATION FOR FORPHYSICAL ACTIVITIES AND 

SPORTS FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AGE AT A 

STATE OF EMERGENCY 

 

Viktoriya Dimitrova Kovchazova 

 

Abstract: One of the goals of pre-school education, through the forms 

of physical culture, is to strengthen and quench children, increase 

body's resistance to diseases, development of physical qualities and 

capacity. The preschool period is a dynamic period of development. 

Physical activity, interaction with the environment, psychophysical 

growth, are important factors for complex development of children’s 

personality and children's health. 

 

Keywords: motor activity, preschool age, physical qualities and legal 

capacity, state of emergency. 

 

Потребността от извършване на движения е генетично 

заложена. Различните форми на двигателната активност са 

фактор от първостепенно значение за здравето и развитието на 

децата. Физическата дееспособност е компонент, характеризиращ 

доброто здраве на индивида, и е показател за функционалното 

състояние на организма [1]. В предучилищна възраст 

двигателната активност е неосъзната и е предпоставка за 

изграждане на начални интереси и мотивация за занимания с 

физически упражнения, подвижни игри, детски спортни 

занимания и дейности сред природата. Съгласно Закона за 
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предучилищното и училищното образование, чл. 55. 

„Предучилищното образование полага основите за учене през 

целия живот, като осигурява физическото, познавателното, 

езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и 

творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта 

в процеса на педагогическото взаимодействие“ [2]. Организирани 

правилно в условията на детската градина, заниманията по 

физическа култура осигуряват здраве, двигателен опит, както и 

стимул за самостоятелно изпълнение. 

Семейството е първична социална общност. То играе 

ролята на фундамент, към който се надграждат възпитателните и 

социализиращите функции на образователните институции. 

Първоначално семейството е отговорно за двигателното развитие 

и дееспособността на детето, за създаване на благоприятна среда 

за функционално съзряване на организма [3].  

През месец март 2020 година, във връзка с усложняващата 

се епидемична обстановка, свързана с разпространението на 

COVID-19, Народното събрание обяви извънредно положение. 

Това доведе до преустановяване на посещенията на децата в 

детските градини. Повече от два месеца организирани двигателни 

дейности и спорт в условията на детската градина не се 

осъществяваха. Заниманията на децата от предучилищна възраст 

с физически упражнения и спорт стават възможни в домашни 

условия, организирани от родителите. Потребностите на децата 

от активно движение биват покрити изцяло от родителите. 

Цел на изследването в настоящата статия е проучване сред 

родители гледната им точка относно мотивация за занимания с 

двигателни дейности и спорт при деца от предучилищна възраст 

в условия на извънредно положение.  

За реализирането на целта бяха поставени следните задачи: 

1. Да се проучи специализираната литература в контекста 

на изследвания проблем. 
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2. Да се проучи отношението на родителите на деца от 

предучилищна възраст по отношение на мотивацията за 

занимание с двигателни дейности и спорт по време на извънредно 

положение. 

Литературният прочит относно актуалността на поставения 

проблем, свързан с двигателната активност на деца от 

предучилищна възраст по време на извънредно положение, е все 

още недостатъчен. Актуалността на проблема се обуславя от 

факта, че двигателната активност на децата в предучилищна 

възраст в условия на пандемия е значима и осъществяването ù в 

семейна среда затвърждава приемствеността между семейството 

и детската градина. Семейството става водещо за 

функционалното съзряване на организма, отнасящо се до 

развитие в норма на ръста, теглото; развитието на физическа 

сила, ловкост, издръжливост, бързина и координация [3]. 

Във връзка с проучване относно мотивацията за занимание 

с двигателната дейност по време на извънредно положение през 

периода м. март – м. май 2020 г. се проведе анкета с родители на 

25 деца от IV-та подготвителна група в детската градина. 

Въпросите са 5 и са свързани с установяване на отношението на 

родителите към проблемите: двигателна активност и спорт 

съвместно с децата извън детската градина и по време на 

извънредно положение – на закрито и на открито; влияние на 

извънредното положение върху физическото, емоционалното, 

психическото и здравословно състояние на детето. 

Резултатите от отговорите на родителите са показани в 

таблица 1. 
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Таблица 1 

 

Разпределение на отговорите от анкетното проучване с 

родители на деца от предучилищна възраст 

 

Къде бяхте по 

време на 

извънредното 

положение? /от 

13.03 до 

27.04.20 г., 

когато беше 

забранено 

излизането на 

открито/ 

В 

апартамент 

в града 

14 бр., 56% 

Жилище с открита 

площ в града 

8 бр., 32% 

Жилище 

с двор 

извън 

града 

3 бр., 

12% 

Повлия ли 

извънредното 

положение на 

състоянието на 

детето Ви? 

На 

физическото 

3 бр., 12% 

На 

емоцио

налното 

10 бр., 

40% 

На 

психиче

ското 

3 бр., 12 

% 

Не 

намирам 

промяна 

9 бр., 

36% 

Извършвахте 

ли двигателни 

дейности на 

закрито по 

време на 

извънредното 

положение? 

Да 

9 бр., 36% 

Не 

4 бр., 

16% 

Веднъж 

седмич

но 

2 бр., 

8% 

Рядко 

10 бр., 

40% 

Какви 

двигателни 

дейности на 

закрито 

извършвахте 

Упражнения 

в домашни 

условия  

9бр., 36% 

Нетрадиционни 

физически 

занимания – 

подвижни игри, 

танци 

Не сме 

извършва

ли 

двигател

ни 
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по време на 

извънредното 

положение? 

14бр., 56% дейности 

7 бр., 

28% 

След 

разрешението 

за ползване на 

паркове и 

площадки 

спортувахте ли 

с вашето дете? 

Как? 

Ежедневни 

разходки 

9 бр., 36% 

Каране на 

тротинетка, 

велосипед 

17 бр., 68% 

Двигателна 

активност – 

игри с топка, 

със спортни 

уреди и 

пособия 9 бр., 

36% 

 

От първи въпрос се получава информация, че голям 

процент от децата (60%) по време на извънредното положение са 

били в апартамент в града, 32% – в жилище с открита площ в 

града, едва 8% са пребивавали в къща, извън населеното място. 

На въпрос № 2 – „Повлия ли извънредното положение на 

състоянието на детето Ви?“ – 40% отговарят, че намират разлика 

в емоционалното състояние, 12% намират промяна в 

психическото и физическо състояние, а 36% не намират промяна 

в състоянието на детето. 

При анализа на резултатите от въпрос 3 става ясно, че 36% 

от отговорилите са извършвали съвместни двигателни дейности, 

16% не са извършвали никакви двигателни дейности, рядко или 

веднъж седмично са извършвали двигателни дейности 48%.  

При отговорите на въпрос № 4 са посочени и видовете 

двигателни дейности, извършвани от родители и деца на закрито. 

36% са правили упражнения и гимнастика в домашни условия, 

56% са извършвали нетрадиционни физически занимания – игри 

и танци, а 28% не са извършвали двигателни дейности. На 4 

въпрос някои от родителите са посочили повече от един отговор. 
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Отговорите на въпрос № 5 показват, че, след 

разрешението за ползване на спортни площадки и паркове, 36% 

са извършвали ежедневни разходки, 68% от децата са карали 

тротинетки, велосипеди, ролери, 36% са извършвали друга 

двигателна активност – игри с топка, със спортни уреди и 

пособия. На този въпрос отново имаме посочени повече от един 

отговор. 

От обзора на специализираната литература по поставения 

проблем и проведената анкета с родители на деца от 

предучилищна възраст могат да се направят следните изводи и 

препоръки: 

1. Поставеният проблем е слабо застъпен в научната 

литература. Има необходимост да бъдат изтъкнати нови и 

актуални основания за потребностите от двигателна активност по 

време на извънредно положение при деца от предучилищна 

възраст.  

2. Колкото и средата в детската градина да дава 

възможност за провеждане на разнообразни двигателни дейности, 

важна роля има и средата, в която живеят децата и отношението 

на родителите им към подобни дейности.  

3. Резултатите от проведената анкета са показателни 

за положително отношение на родителите към занимания с 

двигателни дейности в домашни условия или на открито, извън 

детската градина (дейности, съвместни за родители и деца). 

4. Препоръчително е подпомагане на родителите по 

посока подбор на подходящи за възрастта двигателни дейности и 

целесъобразното им практикуване в домашни условия. 
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ДЕТСКАТА ГРАДИНА И СОЦИАЛНАТА СРЕДА 

 

Даниела Димитрова Димитрова 

 

KINDERGARTEN AND SOCIAL ENVIRONMENT 

 

Daniela Dimitrova Dimitrova 

 

Abstract: The socialization of the child and the building of skills for 

living in a community with other people is one of the key aspects for 

his/her personal, social and emotional development. These skills 

include the acquisition of certain rules, social norms, language and 

manner of communication, patterns of behavior, values and attitudes. 

Socialization is supported in the first place by the family; then by  the 

environment and the network of contacts the child maintains in the 

family; from educational institutions (kindergarten, school, college); 

from peers; from the media; etc. In order to develop a rich set of 
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social skills, the child should gain experience of communicating in 

different social communities, and parents could delicately direct 

him/her to the areas in which he/she should gain their social 

experience. Kindergarten as an institution provides a comfortable 

environment for the development of every child, but it can not replace 

the family. The connection between the family and the kindergarten 

becomes of paramount importance. 

 

Keywords: family, kindergarten, socialization, social environment. 

 

Социализацията е процес на продължително 

взаимодействие между обществото и подрастващите с помощта 

на семейството, детската градина, училището, 

неправителствените организации и медиите. 

Социалната среда упражнява социализиращо-

възпитателните си функции, но формирането на личността на 

детето зависи и от възпитанието, а не само от обстоятелствата. 

Възпитателните функции на социалната среда са самостоятелни, 

защото децата живеят в обстановка на усвоен социален опит, 

натрупан от поколенията. 

За изграждането на детската личност оказват влияние 

много фактори, но основните са семейството и детската градина. 

Семейството със своето неповторимо значение и уникални 

възможности – преди всичко. Детската градина като институция 

осигурява правата на децата да растат и се възпитават в среда, 

отговаряща на съвременните изисквания, която допълва 

функциите на семейството. Семейството и детската градина са 

ефективна среда за осигуряване на необходимата сигурност на 

децата и подходяща творческа атмосфера за развитие. Те са и 

социокултурна среда на отношения, поведение и реакции. 

Семейството въвежда детето в социалния живот. То е 

основен възпитателен фактор и има значима роля в живота на 
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детето. По-голямата част от развитието на човека преминава в 

семейната среда. Семейството е първата социална среда, в която 

се отработват социално ефективни схеми, които намират 

приложение в целия живот на човека. Родителите създават модел 

на поведение, детето го приема и чрез идентификация усвоява 

единия или другия поведенчески стил, свойствен на неговия пол. 

Детето среща закрила, разбиране, отстъпчивост, 

снизходителност, готовност да му се помогне в семейната среда. 

Децата получават първите практически познания на 

междуличностните отношения. Различията в ролите в 

семейството са предпоставка за усвояване на социалните 

отношения извън семейството. Възприемането на нормите на 

поведение и ценностите улесняват социалната ориентация на 

детето. Отношението на родителите един към друг, към децата 

им, броят на децата, типа властни отношения повлияват 

формирането на детето. 

Семейните отношения са важни като образец и като 

стимулатор, когато те са емоционални, топли с двамата родители 

и между самите родители. Положителният психологически 

климат формира и положителни качества у детската личност. 

Семейството обаче, не е единствената социална среда за 

развитие на децата. Детето не може да израства само и 

единствено в семейството. Въздействието на широкото социално 

пространство около децата се опосредства и от детската градина. 

Детската градина се доближава до семейството, но тя не може да 

го замести. Учителите са тези, които откриват заложбите на 

децата, опознават интересите им, съдействат и направляват 

развитието им. Те спомагат и благоприятстват за социалното, 

интелектуалното и нравственото развитие на децата. Детската 

градина и семейството се допълват, обединяват и всеки има 

своята роля в детското развитие. 

Детската градина е институция с различни видове 
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дейности, фиксирани в нормативните документи. Научни 

изследвания определят детската градина като учебно-

възпитателно заведение за развитието и възпитанието на децата 

от предучилищна възраст. 

Обществено-икономическите условия на нашето съвремие 

определят потребността от изменение на целите на 

предучилищното възпитание, а именно: „Развитие и възпитание 

на детето и съвременната му адаптация към динамично 

променящата се околна среда и подготовката му за училище” [3]. 

По данни на ЮНЕСКО редица изследвания в Западна 

Европа характеризират обучението като „социална дейност, 

ориентирана към личността на детето, чиято цел е запознаването 

му с природата и социалната среда в съответствие с 

възможностите и интересите му, както и с оглед планираното от 

родителите развитие” [3]. 

Детската градина с подходящи педагогически средства 

осигурява физическото, нравственото, интелектуалното и 

социалното развитие на съвременното дете. Гарантира неговите 

права, свобода и сигурност, достойнство и уважение. Възпитава 

го в дух на мир и толерантност, приобщава го към българските 

традициите и културните ценности на страната ни. 

В детската градина детето има нужда да познава околната 

среда, което, от своя страна, създава чувство на защитеност и 

привързаност, емоционален и духовен комфорт. Затова 

целесъобразно изградената обстановка и еластично планираните 

пространствени решения дават на всяко дете възможност за 

удовлетворяване на личните потребности, за творчество и 

изразяване, за изследване на околната действителност и 

взаимодействие с възрастни и връстници. Освен това 

материалната среда трябва да е такава, че да могат децата лесно 

да я преобразуват, според нуждите си в конкретната ситуация, 

удовлетворявайки своите потребности. За тази цел педагозите 
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трябва да усъвършенстват уменията си за изграждане на 

позитивна образователна среда, насочена към индивидуалните 

потребности на детето и личностното му развитие, за оказване на 

подкрепящо го в различни аспекти на социализацията му. 

Социализиращата функция на детската градина се 

осъществява чрез взаимодействие на детето със всички 

служители в детското заведение и с връстниците. В детската 

градина детето е равнопоставен член на групата, която се отнася 

към него с взискателност и изисквания като към всички останали 

членове. Взаимното разбиране и съпреживяване в процеса на 

общуване създава у детето чувство за психологическа защитеност 

и собствена значимост като прояви на социалната подкрепа на 

възрастните към него.  

Основната цел на предучилищното възпитание може да се 

реализира само при добра и съдържателна съвместна работа 

между детската градина и семейството.  

За формирането на детската личност е необходима система 

от ефективно взаимодействие между семейството и детската 

градина. Връзката със семейството трябва да е постоянна, но за 

тази цел участниците в образователния и възпитателен процес е 

необходимо да бъдат и добре информиран, за да се справят с 

предизвикателствата на времето и нарастващите претенции на 

родителите. 

Съвременните условия изискват промяна в методите на 

работа със семейството. Взаимоотношенията между родителите и 

детската градина имат специфичен характер. Независимо че са 

две системи, различни по структура и съдържание, те имат обща 

цел – развитието и възпитанието на децата. Целите и задачите на 

двете системи са общи, а средствата за взаимодействие са 

различни. Връзката на детската градина със семейството изисква 

деликатност, педагогическа култура особено от страна на учители 

и обслужващ персонал. Учителите трябва да възприемат 
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родителите като партньори в обучението и възпитанието на 

децата им. 

Директорът на детското заведение заедно с екипа, който 

ръководи, трябва непрекъснато да усъвършенстват съдържанието 

и формите на предучилищно образование, стремейки се да 

достигнат до органично единство между възпитателните 

взаимодействия с децата в детската градина и семейството. Те 

осигуряват условията за развитие на децата в мобилна, 

съдържателна и действена образователна среда за живот и 

развитие. 

Ръководителят на детската градина трябва да осигурява 

мярата във взаимоотношенията за запазване на равновесие в 

социалната атмосфера. Деловите контакти трябва да са 

прецизирани и изградени в духа на работещата коммуникация. 

Директорът е необходимо да създава подходяща образователна и 

социална среда за нов тип взаимоотношения между детската 

градина и семейството, изградени върху основата на доверие, 

взаимно разбиране и уважение, непрекъснат диалог, зачитане 

потребностите на родителите от индивидуален подход към всяко 

дете. Този постоянен контакт засилва отговорността за 

възпитанието и развитието на децата на двете страни – 

семейството и детската градина. Възпитателните въздействия 

както в семейството, така и в детската градина се пречупват през 

вътрешния свят на детето и пораждат определени чувства, 

желания, стремежи, потребности. Затова учителите и родителите 

трябва да използват такива форми на общуване, които осигуряват 

желание и стремеж у децата за сътрудничество, взаимопомощ и 

умения за съвместна дейност. Не случайно в 

научнометодическата литература нееднократгно е подчертавдана 

ролята на ефективната педагогическа коммуникация за 

резултатността на образователно-възпитателната дейност: 

„Обучението по български език се реализира в условията на 
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педагогически дискурс, при който комуникацията не е характерна 

черта, а негова основна същност. Многообразните педагогически 

функции на родноезиковото обучение (информативна, 

прагматична, културологична) предпоставят и ролята му на 

средство за оптимизиране на речевото общуване на 

обучаваните…Комуникативната ориентация предполага 

съвременни модели на усвояването на знанията и формиране на 

уменията, актуализира значимостта на взаимозависимостта 

между дейностите по преподаване – учене – оценяване, 

осъществявани в ситуация не само на комуникация/общуване, а и 

на педагогическа интеракция (т.е. взаимодействие) [7: 408]. 

Само ефективната комуникация между учители – родители 

и деца при перманентно сътрудничество на детската градина със 

семейството може да превърне детската градина в дом на 

радостта, където децата с удоволствие ще идват и с радост ще се 

връщат вкъщи [4]. Необходима е тясна връзка между семейството 

и детската градина, полезно е непрекъснато взаимодействие 

между родителите и детската градина. Многостранна е ползата от 

това взаимодействие: детската градина получава подкрепата на 

родителите и обществото като цяло, много от родителите със 

своите професии, интереси, таланти могат да бъдат в полза за 

образователно-възпитателния процес. Това сътрудничество 

помага на родителя и учителя да опознаят своите положителни и 

слаби страни във възпитанието на децата и по този начин да си 

помагат един на друг за постигане на общата цел – успешното 

развитие на децата. 

Променящата се среда и условия изискват от членовете на 

всеки екип готовност да усвоява нови технологии, да изпробва 

нови подходи в начина на взаимодействие с деца и родители. 

Споделеността на идеи и ценности, съществуването на 

работна атмосфера на подкрепа и взаимна мотивация са условия, 

необходими за създаването на учеща се общност, чиито 
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участници могат заедно да трупат знания и умения. 

Необходимо е да се стремим да изграждаме механизъм на 

взаимодействие между всички участници във възпитателно-

образователния процес, като се използват наличните ресурси – 

човешки, материални, времеви, идейни и др. Детската градина и 

социалната среда трябва да допринасят за цялостното развитие на 

личността – физическо, интелектуално и емоционално. 

Партньорството, което обединява усилията на най-важните 

социални структури, ще съумее да подготви хора с гражданско 

съзнание и отговорност, годни за пълноценна гражданска и 

професионална реализация. 
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Abstract: Language teaching is a way to learn about other cultures. 

Although linguistic and intercultural competences are linked in this 

very process, they are not identical. Linguistic and intercultural 
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competences are not interchangeable. In some cases, there is a high 

level of foreign language communicative competency, but not very 

well developed intercultural competence. Communication with 

representatives of different countries becomes a reality, and the clash 

with representatives of different cultures is part of our daily lives. 

Educational institutions are exchanging students increasingly. 

Teachers organize joint projects and/or do internships abroad, thus 

becoming essential part of intercultural exchange and dialogue. 

The interest in integrating modern technologies in foreign language 

teaching is motivated by their influence  into all spheres of life, as well 

as by the huge potential they have in the field of language teaching. 

The trend is towards ensuring more flexible teaching environment and 

rethinking the role and functions of the teacher and learners - 

conditions, mechanisms and approaches to foreign teaching have 

changed significantly. 

 

Keywords: digital resources, foreign language teaching, 

communication, technologies, information society. 

 

Живеем вече в среда, в която употребата на 

информационните технологии се възприема като незаобиколимо 

условие. Едни от най-значимите промени, които настъпиха, са: 

възможност за организиране на учебен процес от нов тип – „по 

всяко време и от всяко място“, стремеж към индивидуализиране 

на обучението, достъпност до качествено обучение, намаляване 

на усилията и т.н. Съвременните технологии, и интернет в 

частност, създадоха безпрецедентни възможности, специфични за 

чуждоезиковото обучение, например: достъп до автентични 

материали на и за всевъзможни езици, общуване на изучавания 

език с други обучаеми навсякъде по света, обмен на добри 

практики в дизайна на курсове от всякакъв тип, ниво и целева 

група обучаеми. 
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В педагогическата литература електронните ресурси се 

определят с различни термини и понятия, като: компютърни 

учебни средства, педагогически програмни средства, учебно-

компютърни програми, електронни средства за обучение, 

образователни електронни издания. Електронните образователни 

ресурси са универсално средство за организация на 

технологичното обучение в новата информационна среда. Чрез 

тях може да се получи в разнообразна форма учебна и справочна 

информация, да се организира процесът на усвояване на знания, 

да се придобият умения и навици за самостоятелна учебна и 

практическа дейности, ефективно да се контролират резултатите 

от обучението.  

Очевидният положителен резултат от процеса на 

глобализация е възможността представители на различни 

културни, етнически, религиозни и езикови групи да общуват 

ежедневно помежду си, благодарение преди всичко на развитието 

на информационните технологии. В стремежа да достигнем 

определен стандарт на приложение на информационните и 

комуникационните технологии в областта на чуждоезиковото 

обучение, не бива да забравяме и за изграждането на виртуалната 

култура. Развивайки виртуалната култура, променяме всичко, 

което се отнася до отношението ни с познанието и всекидневния 

живот. Ние сме принудени да бъдем по-комуникативни и 

следователно по-ефикасни в противопоставянето на негативните 

и ненужните влияния върху самоличността ни. За да се развиваме 

и да развиваме нашата култура, ние се нуждаем от инструментите 

на новите и комуникационните технологии. В този си устрем ние 

също придаваме смисъл на тези технологии. 

Настъпилите съществени промени в сферата на 

комуникационните технологии и процеси са определяща 

характеристика на съвременното информационно общество. 

Наред с възникването на непознати досега и съвършено различни 
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комуникационни средства традиционните модели придобиват 

принципно нови количествени и качествени характеристики. 

Новите информационни технологии стоят в основата на 

дълбоките изменения в сферата на интеркултурното 

взаимодействие в областта на висшето образование. В 

последните години се води битка за дигиталното бъдеще. За 

мнозина Интернет е илюстрация на новия глобален ред, 

установил се в края на ХХ век. Потребителите на Интернет 

обитават, комуникират и взаимодействат във виртуалното 

пространство. По същество световната мрежа е глобална 

мултимедийна платформа, където обмяната на социален и 

културен опит е ежедневен, леснодостъпен и непрекъснат процес. 

Днес представители на различни социални, етнически, културни, 

езикови и религиозни групи участват в международни форуми и 

конференции, работят в мултинационални компании, 

осъществяват студентска и преподавателска мобилност. 

Изминатият път от предаването на сигнали до масовото 

разпространение на информация, знания и култура е един от най-

ярките примери за прогреса на човечеството. Опитът показва, че, 

за да се създадат контакти и да се поддържат вече установените 

контакти, са необходими не само отлични познания по 

съответния чужд език, но и познаване на целия комплекс от 

поведение, психология, култура и история на партньорите в 

диалога.  

Своеобразието на прехода към информационно общество 

поставя медиите в центъра на обществения интерес и внимание. 

Интернет прави възможна появата на т.нар. „нови медии” – 

свързани с цифровизацията и създаване на нов начин на 

разпространение на информацията. 

Модерните технологии променят изцяло медийните форми 

и самата същност на медиите – от пасивно средство на 

комуникацията ги превръщат в активен и самостоятелен фактор 
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за развитие на обществото. Една от най-ярките идеи в тази посока 

е концепцията за дигиталната ера и социалното учене, 

превърнато в централен процес. Резултатът е отместване на 

фокуса от наученото с помощта на информационните технологии 

върху начина, по който то се научава. Това се дължи на 

благоприятните възможности и условия, предлагани от 

платформите, за свързване на растящ брой учащи и за участие в 

процеса на създаване и използване на образователното 

съдържание. Развитието на информационните и 

комуникационните технологии предизвиква значителни промени 

в обществото. На първо място се извършва технологична 

(р)еволюция с появата на нови продукти и услуги, което води до 

възникване на нови индустриални ниши. Това естествено 

рефлектира върху състоянието на икономиката и производството, 

и в още по-голяма степен – върху живота на гражданите, т.е. 

промените оказват влияние върху функционирането на 

обществото. 

Новите информационни технологии играят важна роля в 

интеркултурното взаимодействие. Всяка виртуална личност 

получава възможност да създава интерперсонални отношения на 

всички равнища на интеркултурното общуване с представители 

на други култури и етноси в реално време. Социалните мрежи, 

обединяващи хора с близки интереси и сходни ценности или 

обща професионална дейност, притежават огромен потенциал за 

взаимодействие между членовете, както и възможности за 

споделяне на информация във вид на текстови файлове, 

изображения, видео и др. Голям брой педагози вече имат 

създадени и активни профили в различни социални мрежи и ги 

използват ежедневно за обмяна на професионална информация с 

колеги със сходни интереси или за връзка и пълноценна 

комуникация с обучаваните. Социалните мрежи са лесни за 

управление, с улеснен потребителски интерфейс, най-често са 
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безплатни и имат множество удобни функции. Динамичността им 

дава възможност на потребителите да взаимодействат чрез 

редица инструменти като чат, видео, споделяне на файлове, 

размяна на съобщения, създаване на групи и блогове, което 

позволява пълноценна комуникация и взаимодействие между 

обучител и обучаеми. Създаването на групи от затворен тип 

улеснява общуването между потребителите, като се гарантират 

сигурността и контролът върху обмена на информация. 

Комуникацията, осъществявана посредством новите 

информационни технологии, е много сложно преплитане на 

реални и виртуални изображения. В голяма степен тя се привнася 

от реалните поведенчески норми на човека, но виртуалната 

личност широко експериментира с онези модели на поведение, 

които в реалния живот биха били съвършено неприемливи. В 

пространството на комуникацията посредством моделиране на 

своето виртуално „аз“ хората се опитват да създадат свои „силни 

позиции“ във виртуалното съобщество и да заемат в него 

съответно място. 

Всичко това осигурява добра основа за създаване на 

обучителни модули и използването им в продължаващото 

образование на педагозите. Електронните образователни ресурси 

са средство за организация и дидактическо обезпечаване на 

технологичното обучение в новата образователна парадигма. 

Чрез тях може да се получи учебна и справочна информация в 

разнообразна форма, да се организира процеса на усвояване на 

знания, да се придобият умения и навици за самостоятелна 

учебна и практическа дейност, както и ефективно да се 

контролират резултатите от обучението. 

Педагогическото използване на информационните 

технологии в практиката на обучение по английски език е начин 

за модернизиране на образователната система на всяка страна и 

съществен елемент от Европейската образователна политика. 
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Този подход за цифровизация на образованието е заложен в 

приетия от Европейската комисия специален документ eLearning 

Action Plan. В посочения документ се акцентира не само върху 

необходимостта от обогатяване на учебното съдържание, но и 

върху потребността от повишаване качеството на образованието 

чрез въвеждане на иновационни образователни технологии и 

методи в учебния процес, използващи активно компютри, 

мрежови технологии, мултимедия и др. технологични средства за 

обучение. 

През последните десетилетия процесът на изучаване на 

чужд език се съпътства от разнообразно техническо оборудване 

от различни генерации. Възможностите на образователната 

интерактивна мултимедия, представена с помощта на компютъра, 

става изключително популярно средство за обучение. 

Педагогическата притегателна сила на новите технологии не е 

само в тяхната иновативност, но и във възможностите за 

повишаване на ефективността на учене и преподаване. 

Методите на обучение в сферата на образованието и 

технологиите са толкова напреднали, че е невъзможно да отделим 

обучението от новите технологии. Освен това използването само 

на традиционните ресурси вече не е достатъчно. 

Информационното общество се характеризира с бързи промени, в 

резултат на което традиционните представи за време и 

пространство претърпяват значителни изменения. Повечето 

съвременни учебни програми включват мултимедийния принцип, 

тъй като „атакуването” на всички основни продуктивни и 

репродуктивни комуникативни умения едновременно (четене, 

писане, слушане и говорене) води до по-голяма ефективност, по-

пълноценно „потапяне” в езика и спомага за по-бързото му и по-

лесно усвояване. Скорост набира и онлайн обучението, което има 

редица предимства в плана на игнориране на пространствени 

проблеми, дава възможност за по-умела, оригинална и 
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продуктивна организация на учебния процес и определено 

импонира на младите хора, запалени по информационните 

технологии Според Иван Мерджанов съвременните форми на 

преподаване следва да отчитат и използват възможностите на 

новите информационни и комуникационни технологии, които 

отговарят на потребностите и нагласите на новите поколения 

студенти. Електронното обучение във всички свои разновидности 

и приложения се явява виртуално пространство, в което се 

„срещат умерено изкушените и скептични към информационните 

технологии преподаватели и съвременните студенти”, 

пристрастени към компютри, социални мрежи, смартфони и 

всичко, което улеснява и ускорява комуникацията и достъпа до 

учебни ресурси. Същевременно е необходим внимателен анализ 

на предимствата и възможните сфери и форми на приложение на 

съвременните технологии и на електронните средства за 

обучение и учене, придружен от изработването на адекватна 

дидактико-методическа концепция за постигане на максимална 

ефективност в учебния процес [Мерджанов 2015: 1].  

В образованието промените, настъпили с появата и 

въвеждането на технологиите, се асоциират с увеличаването на 

възможностите за представяне, запазване и доставяне на учебно 

съдържание, обмен на добри практики, достъпност до качествено 

обучение, неограничавано от разстояния и в удобно време и др. 

Много обучители, учители и преподаватели ентусиазирано 

въвеждат тези новости; критиците им, обаче, отбелязват, че често 

при такова въвеждане не се отчита педагогическата ефективност 

на технологиите. Характерно е, че се отчитат чисто 

технологичните аспекти на интегрирането на технологиите в 

образованието. В този смисъл, на този етап няма общоприета 

теоретична основа на дизайна на обучение, подпомагано от 

технологиите. Теорията има важна роля в осъществяването на 

педагогическия дизайн, като задава параметрите на обучението: 
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цели, методи за постигането им, дейности и задачи, оценяване, 

роля на преподавателя и обучаемите. 

В нито една друга област на човешката дейност не се 

осъществява такова главоломно и интензивно развитие, както в 

сектора на информационните технологии. Пазарът е наводнен от 

всякакъв вид нов софтуер, като голяма част от него има и учебен 

характер. Разрастването на световната мрежа позволява 

използването на практически неограничен ресурс от информация 

и средства за комуникация в реално време, навсякъде и по всички 

възможни канали – видео, аудио, текстови и т.н. В тази 

непрекъснато променяща се и шеметно развиваща се 

информационна и образователна среда предлаганите системи и 

средства за обучение естествено изостават и като дизайн, и като 

методика, а в опита си да отговорят адекватно на технологичните 

новости и потребителски търсения, създават често продукти с 

чудесни уеб-характеристики, но със съмнителни дидактически и 

образователни качества. В развитието на различните форми на 

електронно обучение водещите университети виждат шанс за 

един вид втори живот на университета – паралелен виртуален 

университет, който да привлича студентите с възможностите за 

мобилно учене, за интегриране на социалните мрежи в учебния 

процес, за активно участие на учещите в избора на учебно 

съдържание, за практическа насоченост на обучението. Тази 

тенденция е израз както на огромния интерес, така и на 

надеждите и очакванията на обществото по отношение на 

дигиталните медии и световната мрежа като възможност за 

повишаване на ефективността на обучението. 

Наблюденията показват, че съвременните студенти искат да 

учат:  

 автономно; 

 независимо от времето и мястото; 
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 използвайки компетенциите си за работа с новите 

технологии; 

 работейки в екип, но същевременно виждайки място за 

собствена изява; 

 усвоявайки знания и натрупвайки опит чрез собствените 

си действия, така както са овладели от малки компютъра и 

приложенията на телефона си. 

В съвременния свят функционират различни форми на 

обучение, тъй като хората са различни и учат и усвояват умения 

по различен начин, съществуват и съответните методи за 

организация и осъществяване на този процес. Съществуващото 

разнообразие от методи на обучение дава възможност на 

преподавателите да проявяват творческа инициатива при 

търсенето и подбора на тези от тях, които са най-ефективни и 

съобразени с условията на конкретния учебен процес, респ. – с 

целите и задачите на обучението, с реалните възможности и 

възрастовите особености на обучаемите, с придобитите преди 

това от тях знания, умения и навици, с характера на учебния 

материал, със съществуващата материална база на учебния 

процес и не на последно място – с личностните и 

професионалните качества на самия преподавател. Опитите за 

използване в учебния процес на един-единствен метод не водят 

до висока ефективност в обучението. Преподавателят трябва да 

бъде запознат с различните методи на обучение, да знае техните 

достойнства и недостатъци и да използва онези от тях, които са 

адекватни на поставените конкретни цели и които са най-

ефективни в конкретните условия на учебния процес. 

През последните десетилетия процесът на изучаване на 

чужд език се съпътства от разнообразно техническо оборудване. 

Възможностите на образователната интерактивна мултимедия, 

представена с помощта на компютъра, става изключително 

популярно средство за обучение. Педагогическата притегателна 

57



сила на новите технологии не е само в тяхната иновативност, но и 

в потенциалните възможности за повишаване на ефективността 

на учене и преподаване. За повечето студенти интернет е 

основният източник на информация. Те имат развито умение да 

търсят информация в глобалната мрежа. Преподавателят не 

трябва да оставя този потенциал неизползван. В глобалната 

мрежа могат да се намерят литература и различни периодични 

издания, речници, справочници и други помощни средства, които 

повечето библиотеки не могат да си позволят (най-малко по 

финансови причини).  

В България все още няма изготвена единна стратегия за 

целенасочено въвеждане на електронно обучение в сферата на 

българското висше образование. Проектите, които се 

осъществяват, засягат отделни аспекти на образованието и са 

началните стъпки в тази насока. Необходими са време, желание и 

финансиране, но включването на различни електронни форми в 

учебния процес не би следвало да бъде самоцел, а да отговори на 

съществуващи дефицити и да реши възникнали проблеми в 

обучението, които не биха могли да се решат със средствата на 

традиционното академично преподаване. 

Според Иван Мерджанов водеща характеристика на 

обучението е т.нар. мултимедиалност. Тя се състои в 

използването на възможностите на различните медии за 

преподаване или усвояване на знания – книги, видеоплейъри, 

аудиоплейъри, компютри, аудио-книги, електронни книги, 

виртуални (онлайн) лекции и др. Освен това, електронното 

обучение се характеризира и с мултимодалност, т.е различните 

възможности за сетивно възприемане на информацията – слухови 

или визуални - и е „комбинация от видовете модалност” 

[Мерджанов 2015: 5]. 
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Използването на потенциала на съвременните 

информационни технологии осигурява по-добри възможности за 

комуникация и индивидуално обучение и постига:  

 по-добра комуникация между преподавателите и 

учащите, както и между самите обучаващи се;  

 по-добро съдействие на студентите с помощта на 

съвременните методи на комуникация извън лекционните 

курсове;  

 облекчаване ученето на студентите чрез предоставяне на 

дигитализирани материали и тестове и прилагане на 

индивидуален подход;  

 повишаване на възможностите за контакти и 

сътрудничество с учени и студенти от други страни.  

С помощта на съвременните компютърни технологии се 

създава уникална възможност за изучаване лексиката на 

съвременния чужд език, и то в динамиката на неговото развитие. 

Методите на обучение в сферата на образованието и 

технологиите са толкова напреднали, че е невъзможно да отделим 

обучението от новите технологии. Освен това използването само 

на традиционните ресурси вече не е достатъчно. 

В съвременната педагогическа теория се утвърждава идеята 

за личностно ориентирания характер на образователния процес, 

което води до ново позициониране на отношението „личност –

образователен процес”. Новата парадигма, основана върху 

конструктивизма и хуманистичното образование, определя 

промяната в образователното пространство, включваща 

обосноваване на образователните цели и задачи – методология на 

обучението (от монологичност към диалогичност), промяна на 

образователните технологии (от стимул реакция към интеракция), 

промяна в педагогическия диалог и взаимодействие между 

преподавателя и обучаемите. 
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Този процес предполага пренасочване на 

взаимодействията, създаващи възможности за активизиране на 

познавателната активност и мисленето на обучаемите, 

увеличаване на самостоятелната и екипната дейност като 

предпоставка за тяхното активно и съзнателно включване в 

учебния процес, диференциация на педагогическия процес 

съобразно възможностите и потребностите на обучаемите по 

отношение на усвояването на учебното съдържание, ориентирано 

към динамиката на личностното развитие.  

Укрепването на връзките между образователните системи 

по начин, осигуряващ развитие на потенциала на младите хора, 

стои в основата на европейския процес на сътрудничество. 

Водеща роля в него имат институциите, които въвеждат и 

осигуряват по-добро преподаване и учене посредством 

приложение на новите информационни и комуникационни 

технологии. 

Новите технологии осигуряват разнообразие от методи и 

средства в чуждоезиковото обучение и разкриват възможностите 

в подпомогнето на образователния процес, отчитайки 

индивидуалните потребности на обучаемите и необходимостта да 

се изградят у тях важни дигитални компетенции, необходими за 

постигане на икономика „основана на знанието”. 

С развитието на съвременното общество английският език 

става все по-важен за изучаване – като основен за свободно 

общуване в глобализиращия се свят. Тази тенденция е много 

силно изявена и в различните професионални сфери. 

Преподаването на английски език за професионални цели е 

особено важно за педагогическите специалности. Повишаващите 

се академични стандарти и изисквания на професионалните 

реализации налагат непрестанно да се работи по 

усъвършенстване на методиката на преподаване в 

педагогическите специалности. Това е процес, който се налага за 
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всяка образователна институция и той се съобразява с идеите за 

интернационализиране на обучението с цел повишаване на 

качеството, което се дефинира в ангажимента университетите да 

предоставят обучение с международно признаване и 

приложимост, необходимо както за последващо обучение, така и 

за възможности за работа. 

За системата на висшето педагогическо образование в 

България тази тенденция е предизвикателство, чието решение 

трябва да се търси в рамката на утвърдените параметри на 

учебните планове, които през последните 20 години са 

синхронизирани с европейския контекст и отговарят на 

Европейската квалификационна рамка. При това акцент се 

поставя върху четирите ключови езикови умения, като 

допълнително се развиват умения в специфични области като 

писане на специализирани текстове, съдържащи необходимата за 

практиката терминология, комуникация с колеги, изнасяне на 

презентации, както и умения по бизнес английски, необходим за 

преодоляване на празнините между бизнеса и педагогическата 

квалификация. По този начин ще се намали дистанцията между 

учебната и работната среда, а заетите в педагогическата сфера ще 

подобрят съществуващите си познания по чужд език, което би 

допринесло за тяхното професионално израстване.  

Информационните ресурси не бива да дублират книгата, а 

следва да бъдат насочени към учебни задачи, чието решаване е 

невъзможно или ограничено при полиграфическите издания. 

Електронните бази данни са предпоставка за сигурно и 

продължително във времето съхранение на неограничено 

количество информация, което не изисква място, лесно се 

допълва, актуализира се и се поддържа без особени трудности. 

Все по-често използваме новите платформи, за да направим 

обучението по-модерно и креативно. Само по себе си 

въвеждането на нови методи в образователния процес не 
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гарантира потенциал от иновации в образованието. Новото се 

случва като резултат от определени дидактически концепции в 

сферата на обучението. Трябва да се отчете фактът, че 

потенциалът на технологиите за преподаване не е просто в 

тяхното използване в час, но и в прилагането на дидактически 

анализ и въвеждане на дидактическа концепция. За целите на 

чуждоезиковото обучение от съществено значение са две основни 

функции на новите технологии:  

 дават възможност за упражнения чрез програми за 

индивидуална работа, които могат да се ползват гъвкаво, 

независимо от времето и мястото; 

  позволяват достъп до автентични източници на 

информация за и на съответния чужд език. Доказано е, че далеч 

по-високи са резултатите при работа с автентичен текст, а не с 

текст, изкуствено създаден за целите на обучението.  

Очертаните тенденции в чуждоезиковата подготовка са 

основание за изследователското търсене, още повече 

съпоставяйки методическите подходи и решения с реалните 

характеристики на учебния процес. По отношение на дейността 

на обучаемите те се изразяват в следното: 

 недостатъчно владеене на общ английски език – 

ефектите от този факт за продължителен период се проектират 

върху последващите резултати от подготовката на студентите; 

 липса на навици за четене и когнитивни умения за 

разбиране на текст – липса на фундаментални в ерата на „учене 

през целия живот” навици, личностни и характерологични 

качества – като потребност да знаеш и можеш, умение да 

идентифицираш собственото си незнание и т.н. Това състояние 

оказва съществено отрицателно въздействие върху 

чуждоезиковото обучение и резултатите от него и изисква 

системност и постоянство в ученето, съчетани с непременно 

разбиране на усвоявания материал; 
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 липса на умения за говорене на чуждия език – 

сравнено с разбирането, говоримото владеене на чужди език е по-

слабата страна в чуждоезиковата подготовка. Този факт следва да 

има детерминиращо значение за прилаганите методически 

решения, образователни и информационни технологии. Фокусът 

следва да се насочи върху диалогичността в обучението по чужд 

език; 

 невъзможност за следване на темпото на урока 

(необходимо им е повече време за усвояване на материала); 

 липса на навици за саморегулация на собственото 

учене (студентите постоянно очакват инструкции). 

Саморегулираното учене представлява сложен и 

многокомпонентен психически конструкт. То включва 

когнитивни компоненти, например способност за самооценка на 

качеството на собственото учене; и върху тази основа – 

подобряване на собствените стратегии за познавателна дейност. 

По отношение дейността на преподавателя трудностите и 

несъответствията се изразяват в следните констатации: 

1. Трансформирането на основни функции на 

преподаването закъснява в сравнение с добрите образователни 

практики в чуждестранните университети. Българските 

преподаватели се нуждаят от допълнителна подготовка, за да 

поемат ролите на медиатори и модератори, консултанти и 

партньори, организатори и ръководители на ученето в и извън 

университетските аудитории, каквито роли вече са традиционни 

за европейската университетска среда. Тази действителност е 

фактор за демотивирането на студентите в познавателната им 

дейност, те не припознават в лицето на своите преподаватели 

съвременния образ на академичния учител. В същото време 

очакванията към преподавателя по чужд език са особено високи 

поради мястото на езика във всички сфери на живота и 
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значително по-широките хоризонти, които разкрива неговото 

владеене. 

2. Университетският преподавател по чужд език е 

силно ограничен в образователните цели, които може да си 

постави и постигне, поради сравнително ниското входно ниво на 

владеене на английския език от обучаемите. 

3. Липса на синхрон между преподавания материал 

по английски език и специализираните учебни дисциплини от 

учебния план. Т.е. липсва интердисциплинен подход при 

конструиране и реализиране на учебния процес по специализиран 

английски език.  

Този факт има много и разнородни отрицателни последици. 

Например – към недостатъчното владеене на общ английски език 

на входа на университетското образование се оказва, че 

университетът не добавя съществен напредък и по отношение 

владеенето на специализиран английски език. На второ място 

следва да се подчертае, че неприлагането на интердисциплинност 

при обучението по чужд език в условията на професионално 

образование отнема възможността да се използва потенциалът на 

този подход за задълбочаване и разширяване на знанията. В 

настоящия момент интердисциплинността като цел и реализация 

е оставена на инициативата на преподавателите, никакви външни 

фактори не ги задължават или стимулират към такъв подход. 

Към описаните недостатъци от субективно естество биха 

могли да се добавят и такива с обективен характер – проблеми в 

ресурсното осигуряване на учебния процес, неудовлетворената 

потребност от педагогически кадри, несъответствия в 

подготовката на педагогическите специалисти спрямо 

изискванията на пазара на труда, конкурентната среда и др. 

Образователна среда с подобни характеристики се нуждае от 

подобряване. Тук на помощ идват методическите възможности за 

въздействие върху качеството на обучението. 
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В обобщение следва да се подчертае, че е необходима 

цялостна промяна на учебната организация, в която функциите на 

участниците в обучението придобиват ново съдържание. В този 

процес информационните технологии имат решаваща роля, а 

задачата на обучаемия е централна, т.е той трябва да организира 

учебния процес, но вече като модератор. Преподавателят се 

превръща в съветник при избора на учебна цел и помага за 

нейното критично осмисляне. Гинка Димитрова и авторски 

колектив дефинират новата роля на преподавателя, като 

определят новите му задачи:  

 анализ на обучението,  

 формиране и организация на учебни сценарии и 

съветване на обучаемите [Димитрова 2012: 193]. 

Преподавателят насочва познавателната дейност на 

обучаемите, като им предава знания за стратегии и подходи, 

методи и техники на ефективно учене. Ролята на преподавателя 

се усложнява, защото трябва не само да преподава учебния 

материал, но и да предлага ситуации, ориентирани към дейности, 

в които обучаемите да прилагат усвоените знания. 

Във връзка с новата организация на учебния процес 

преподавателят получава и по-голяма автономност, която трябва 

да изведе отговорността му на едно по-високо ниво. Задачите на 

преподавателя модератор са:  

 планиране и организиране на учебния процес, 

поставяне основите на самостоятелно учене и мотивиране на 

обучаемите, изготвяне на стратегии за различните фази на 

обучението и новите учебни цели;  

 съветване и индивидуален подход при обяснението 

на учебния материал, дидактически препоръки за избор на 

материал за самостоятелна подготовка, напътствия за търсене на 

източници в интернет, помощ при комуникация на чужд език с 

различни партньори;  
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 създаване на учебни материали, дидактически 

подбор на нови, релевантни за съответното обучение материали, 

обратна информация за проблеми, грешки и потребности на 

обучаемите с оглед планиране на общата рамка на обучението и 

необходимите ресурси за нея; 

 осигуряване на качество на обучението във връзка с 

цялостната образователна програма.  

От своя страна образователната институция също трябва да 

се справи с някои задачи:  

 определяне на основните направления в учебната 

работа въз основа на анализ на потребностите и цялостната 

образователна политика;  

 координиране на учебната работа с подобни 

учебни звена; 

 поддържане на връзка с потребителите на 

предлаганото образование;  

 създаване на материално-техническа база, което 

включва осигуряване на помещения, необходими съоръжения и 

оборудване за реализиране на модерното обучение;  

 иницииране на форуми относно качеството на 

обучение;  

 работа по развитие на собствена идентичност в 

областта на образователните институции;  

 предлагане на възможности за допълнителна 

квалификация на кадрите.  

Поради многопластовия си характер електронните ресурси 

се класифицират по различни признаци:  

 функционален признак (според мястото им в 

учебния процес);  

 по структура;  

 според организацията на текста; 

 характер на представена информация;  
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 форма на изложение; 

 технология на разпространение; 

  характер на взаимодействие с ползователя и др. 

Според мястото на електронните ресурси в учебния процес 

се диференцират: 

 обучаващи 

 учебно-методически  

 помощни  

 контролиращи електронни средства.  

Дидактическите задачи определят използването на 

ресурсите. Според природата на основната информация се 

обособяват текстови (символни) електронни ресурси, 

изобразителни (съдържат предимно обекти), звукови електронни 

ресурси и мултимедийни ресурси.  

В зависимост от технологията на разпространение говорим 

за:  

 локални електронни ресурси – предназначени за 

локално използване и предлагани във вид на определено 

количество идентични екземпляри, записани на преносим цифров 

носител на информация (дисковете, които се предлагат с 

представените на хартиен носител учебници); 

 мрежови електронни издания – достъпни 

потенциално до неограничен кръг от ползователи чрез глобалната 

мрежа;  

 електронни издания с комбинирано предназначение 

– могат да се използват както в качеството си на локални, така и 

на мрежови.  

Освен това, в учебния процес могат да се използват 

детерминирани и недетерминирани електронни издания. В 

първия случай параметрите, съдържанието и начините на 

взаимодействие, определени от издателя, не могат да се 

променят. Във втория случай тези характеристики се установяват 
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пряко или косвено от ползователя в зависимост от неговите 

интереси, цели и ниво на подготовка. 

Работата с електронните ресурси не трябва да бъде 

разбирана и използвана само като „нещо допълнително” за 

обучението, тъй като това не мотивира и не води към желаната 

крайна цел. Ако поставените задачи не са съотносими към онова, 

което се случва в час, обучаемите много бързо се демотивират, 

защото резултатът не отговаря на положените от тях усилия. В 

много изследвания се доказва, че начинът, по който ресурсите се 

използват дидактически в обучението, в значителна степен 

повлиява мотивацията на обучаемите. За да бъдат приети 

дейностите, инициирани от обучението чрез електронните 

ресурси, обучаемите със сигурност трябва да установят, че са 

интегрирани в цялостния процес на обучението. 

За да може използването на новите технологии да внесе в 

учебния процес функционално по-висока стойност, е необходимо 

да се разработят, подготвят и поставят съответните, съобразени с 

технологиите задания, чиято ефективност може да се разкрие при 

работа с тях. Понятието за автономност е станало централно в 

дидактиката и в частност в преподаването на език [Берточини, 

Констанцо 2011]. Автономността в усвояването се определя също 

като „способност да поемеш сам обучението си“, а автономен 

обучаем е този, който „знае как да учи”. 

В тази връзка възможностите, които предоставя интернет за 

бърз достъп до информация и комуникация, улесняват и 

стимулират автономността в обучението. От момента, в който се 

правят първите опити за приложение на интернет в обучението 

по чужд език, са изминали близо 20 години. През този период 

броят на уебсайтовете не само нараства неимоверно, но и 

съдържанието им търпи развитие. Разбира се, не бива да се 

абсолютизира ролята на глобалната мрежа, тъй като не всичко 

предложено на вниманието на желаещите да научат чужд език 
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или да усъвършенстват своите знания, постига желан резултат. 

Причината за това е, че не всички от тях следват някаква 

методика или имат задълбочена дидактическа основа. И все пак, 

ако направим опит да се систематизира множеството от интернет 

сайтове, създадени в помощ на обучението по чужди езици, 

бихме определили следните групи, съобразявайки се с основното 

им предназначение:  

 методически и информационни (статии по 

методика, разработени дидактически материали за работа, 

справочници за учебни системи и помагала);  

 практически – за обучаеми (справочници по 

граматика, за упражнения, за тестване на знанията), някои от тях 

с възможност за ползване от преподаватели за работа в час  

 източници на мултимедийни материали (сайтове на 

медии или специално разработени с такъв тип материали)  

 справочни – електронни речници, енциклопедии и 

библиографски справочници  

 програмни продукти в помощ на преподаватели, 

които искат да разработят свои учебни материали  

 на институции и организации (държавни и културни 

институции, издателства), чиято дейност е разпространение на 

даден език  

 портали, блогове, чиято цел е да улеснят и спестят 

време на потребителите на интернет, като им предоставят 

линкове към горе-посочените групи  

 чат-стаи за езикови контакти между обучаеми (за 

индивидуално обучаващи се и групи)  

 образователни социални мрежи.  

Успехът на всяко едно обучение до голяма степен зависи от 

използваната методика и от умението на преподавателя да 

идентифицира познавателните потребности на обучаваните и да 

ги посрещне съобразно конкретните образователни задачи. 
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Според Маслоу, известен като основател на йерархична теория за 

потребностите на човешката личност, целта на възпитанието, 

методите и формите, които се използват, трябва да са насочени 

към създаването на възможности за самоактуализация на 

личността на обучаемия, която стои на върха на неговата 

„пирамида“ на потребностите [Тенева 2016: 11, 17]. 

С помощта на интерактивните методи в обучението по 

английски език се разширяват и задълбочат знанията и уменията, 

придобити в подготовката по английски език. Чуждоезиковото 

образование е натоварено с отговорната мисия да осигури 

определено ниво на владеене на чуждия език, което позволява 

участие в междукултурна комуникация и постигане на 

необходима увереност у младите хора, за да навлязат уверено в 

динамичния съвременен свят. Нарастващата глобализация 

създава и потребността носителите на различните езикови групи 

да уеднаквят познанията си в един общ език, за да общуват 

свободно на работното си място, в комуникацията си с външния 

свят и в ежедневието. Положителната нагласа и мотивацията за 

усвояване на чужди езици като средство за междукултурно 

общуване се явяват първо и неотменно условие за 

осъществяването на успешно усвояване на чужди езици. 

Формулираната цел на чуждоезиково обучение – да се 

формира многоезична компетентност – е едновременно сложна и 

индивидуална. Тя се отнася до способността на индивида да 

използва знанията и уменията си по родния език, както и 

знанията и уменията по чуждия език за ползване и учене на други 

езици. Комуникативната компетентност на такъв обучаван 

включва всички езици, които той е изучавал и може да използва 

гъвкаво в различни ситуации, т.е. да преминава от един език в 

друг, да разпознава и използва интернационална лексика, да 

тълкува правилно и да прилага адекватни на чуждата култура 

поведенчески модели. Според Менент Шукриева и авторски 
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колектив „цялостният модел на дейностната комуникативна 

компетенция в сферата на избрания професионален език се 

изгражда чрез интегрирана комуникативна дейност (аудитиране, 

говорене, четене и писане) при овладяване на лингвистичната 

компетенция (фонетика, граматика, лескика, семасиология) и 

лингвокултуната компетенция (фреймизация на социалните, 

кутурологичните и комуникативните знания)“ [Шукриева 2009: 

20]. В практиката на чуждоезиковото обучение използването на 

традиционните методи често не постига очакваните резултати – 

преподавателят продължава да е основният източник на  

въвеждане на учебно съдържание и да е контролиращата, 

„знаещата“ личност в иначе двустранния процес на 

дидактическата интеракция. 

Установено е, че значителен дял в усвояването на чужд 

език е отреден на мисловните функции. Паметовите процеси 

(разбиране, запомняне, съхранение на новите езикови средства в 

техните типични връзки, забравяне, припомняне и др.) заемат 

значително място в обучението и протичат най-активно в етапа 

на въвеждане и семантизация на новите езикови средства. Според 

Пиаже пространственото поле на мисленето произтича от 

пространствено-времевата структура на мисловните процеси, от 

диапазона, динамиката и интензивността на мисловния акт 

[Пиаже 2001:125]. 

Разбирането на учебния материал е в резултат от 

протичащите мисловни дейности в определена последователност, 

от личностното действено структуриране на осмисленото 

съдържание. От своя страна, то е тясно свързано с другите висши 

познавателни умения като анализ, синтез и оценка. Разбирането 

се свързва с умението на обучаемия да разграничи главното, 

същественото от второстепенното в информацията, което му дава 

възможност за по-задълбочено проникване в същността на 

изучаваните явления и процеси. 
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Обучението, което взема под внимание възприемането на 

чуждия език в интерактивен режим, помога да се преодолее 

страховата бариера от комуникацията, да се стимулират и 

продуцират по ненатраплив и ненасилствен начин ценни 

социални умения (освен езиковите). 

Целите на преподаването при прилагането на 

информационните технологии са концентрирани в следните 

общоразвиващи личността на обучаемите компетентности: 

 за боравене с абстрактни понятия, закономерности 

и приложения, редуцирани за учебните цели; 

 за ползване на графики и други схематични 

изображения (освен вербалната реч, с която обикновено се 

въвежда новата информация); 

 за отнасяне на основни знания в реални житейски 

ситуации; 

 за синтезиране и интегриране на информация и 

идеи, включително осъществяване на пренос от една в друга 

познавателна ситуация; 

 за рефлексия върху знанието и за ефективна 

саморефлексия; 

 за креативно и критично мислене, за логически, 

познавателни и практически проверки и взаимни връзки. 

Методиката на обучение би следвало да обединява 

традиционни и интерактивни методи за изучаване на чуждия 

език. Разработването на интерактивни специализирани ресурси се 

базира основно на методите за повишаване на ефективността в 

обучаващата среда: 

 проблеми от реалната практика; 

 структуриране; 

 обратна връзка и база за когнитивна рефлексия и 

направляване. 
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По принцип обучителният пакет материали по английски 

език включва: методология; учебни материали (Student’s Book), 

теоретични модули, речник на английски език; ръководство за 

преподавателя (Teacher’s Book); учебно помагало; учебни 

материали, съдържащи тестове върху модулите (Testbook); 

интерактивен мултимедиен продукт за е-обучение по английски 

език. Основната идея при дизайна на обучението е специфичен 

баланс между външния контрол и самоконтрола от страна на 

обучаемия. При решаването на тази задача е прието като 

методически целесъобразно всеки урок или единица от модул да 

започва с описание на очакваните резултати от ученето Can Do. 

Този компонент има за цел да направлява процеса на формиране 

на саморегулация на собственото учене на студентите. С 

представяне на това, което се очаква след приключване на 

работата, обучителният пакет подпомага: 

 управлението от страна на преподавателя; 

 предоставяне и формиране на когнитивни знания 

и опит; 

 смислено възприемане на учебните задачи; 

 самоконтрол върху изпълнението на задачите и 

оценяване; 

 обобщена представа за начина на работа с 

учебните материали, което по своята същност представлява 

възлагания и последователност от действия, чрез които се 

постигат очакваните резултати и оценяване на постиженията. 

В началото на всеки урок са включени по няколко 

въвеждащи в темата въпроси (Warm Up). Те са предназначени да 

установят съществуващите познания на обучаемите по 

съответната тема, да инициират дискусии и стимулират 

креативното мислене на обучаемите. Това са предходни познания 

по дадената тема, получени по други дисциплини, както и да 

установят до каква степен обучаемите знаят основните термини в 
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съответната област на български език. Основен елемент от 

уроците представлява текстът за разбиране (Reading 

comprehension text). Той е водещ елемент в материалите за 

чуждоезиково обучение, а в конкретните теми се постига 

специфичен пренос и наслагване на смисъл, който произтича и от 

значимостта на дадено съдържание за научната и професионална 

подготовка на обучаемите. За всеки модул и урок текстът за 

разбиране включва основните термини по съответната тема. 

За постигането на резултати в усвояването на чужд език 

(ниво на комуникативност) активизирането на студентското 

учене се реализира по начина на работа с тях в интерактивнитe 

форми. Интерактивността се осигурява както в рамките на 

студентската група, така и посредством работа с мултимедията. 

Активното учене подпомага обучаемите да възприемат 

информацията най-добре, като непосредствени участници в 

процеса на обучение. Въвеждането на интерактивна 

мултимедийна технология в изучаването на чужд език осигурява 

обратна връзка, позволяваща на обучаемия незабавно да провери 

своите знания; осигурява системно подкрепление от средата, чрез 

която да се проектира индивидуален подход за следващи учебни 

действия. Обучението, което взема под внимание 

психолингвистичните особености на усвояването на езика, 

чуждоезиковата граматика и въобще възприемането на чуждия 

език в интерактивен режим, помага да се преодолее страховата 

бариера от комуникацията, да се стимулират и продуцират по 

ненатраплив начин ценни социални умения (освен езиковите). 

Разбирането за обучението като двустранен процес на 

преподаване и учене води до преодоляване на дефицитите при 

чуждоезиковото обучение, но изисква активиране на 

преподавателския потенциал: към инициативност, креативност, 

поемане на професионален риск и лична отговорност за 

решенията. Това вдъхва увереност у студента, отваря съзнанието 
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му за иначе непривлекателната граматика, като по този начин 

усвояването ù се превръща в увлекателно и интересно 

интелектуално и поведенческо предизвикателство и социално-

поведенческо преживяване. 
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ПОДБОР НА УНИВЕРСАЛНИ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 

ЗА РАЗРАБОТКА НА 3D ИНТЕРАКТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ 

В ОБУЧЕНИЕТО 

 

Ивайло Иванов Буров 

 

SELECTION OF UNIVERSAL SOFTWARE PRODUCTS FOR 

DEVELOPMENT OF 3D INTERACTIVE CONTENT IN 

EDUCATION 

 

Ivaylo Ivanov Burov 

 

Abstract: This article is a continuation of the article "3D interactive 

multimedia content in education. Exemplary model for realization", 

which presents an exemplary general model for building interactive 

three-dimensional multimedia content and popular software products 

for creating and visualizing high quality 3D models, scenes and levels 

- commercial and open source. Here the emphasis is placed on - 

popular universal products for 3D modeling and animation, as the 

attention is focused on the comparative characteristics of the 

individual software packages, noticed advantages and disadvantages. 

 

Keywords: 3d, education, multimedia content, game engines, 3d 

modeling products, interactive content. 

 

Тази статия е продължение на статията „3D интерактивно 

мултимедийно съдържание в обучението. Примерен модел за 

реализация“ [1]. За връзка с представения в нея материал, тук се 

визира отново направената кратка категоризация – продуктите за 

разработка на 3D съдържание.  
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Кратка категоризация на продуктите за разработка на 

3D интерактивно съдържание: 

- 2D и 3D игрови двигатели (game engines); 

- Продукти за 3D моделиране и анимация; 

- Популярни универсални продукти за 3D моделиране и 

анимация; 

- Популярни специализирани продукти за 3D моделиране и 

анимация на персонажи. 

В тази статия акцентът е поставен върху популярните 

универсални продукти за 3D моделиране и анимация, като 

вниманието е насочено към сравнителните характеристики на 

отделните софтуерни пакети, забелязани положителни страни и 

недостатъци. 

При избор на програмни продукти за разработка на 3d 

интерактивно съдържание e необходимо да се отчетат следните 

препоръчителни изисквания: 

- Изискванията на програмния продукт към машините за 

разработка да удовлетворяват характеристиките на наличните 

машини в организацията; 

- Да генерира 3d интерактивно съдържание, работещо на 

машини, с които разполага целевата група – т.е. компютри или 

мобилни устройство, които може да имат сравнително невисока 

производителност; 

- Лицензът на избрания продукт да е с отворен код, 

безплатен или продуктът за разработка да е предварително 

закупен от учреждението; 

- Лицензът за разработка да позволява генерираното 

съдържание да се използва в системата на образованието; 

- Продуктът да поддържа съвременните техники за 3 

рендеринг и визуализация; 

- Да работи на различни операционни системи; 
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- Да поддържа експорт на създаваното съдържание на 

различни платформи и операционни системи; 

- Избраното приложение да бъде с удобен потребителски 

интерфейс и лесно за разучаване, което ще позволи в 

разработката на 3d учебно съдържание да се включат повече 

разработчици. 

Някои от посочените препоръчителни изисквания 

изглеждат противоречиви, защото съвременните тенденции на 

развитие, насочени към генерация и визуализация на 3d 

интерактивно съдържание с добро качество, са свързани с високи 

изисквания към производителността на процесора и графичната 

карта. С излизането на по-нови версии се повишават системните 

изисквания относно производителност на процесора и 

графичната карта, налична оперативна памет и видеопамет. 

Някои пакети софтуер изискват заделяне на голямо дисково 

пространство и се препоръчва използването на SSD вместо HDD, 

за по-бързо зареждане на апликацията и 3d съдържанието. SSD 

носителите с по-висока степен на надеждност и по-голям обем на 

съхраняваната информация са по-скъпи, а при обработка и 

анимация на множество триизмерни модели и инсталиране на 

библиотеки с такива модели изискваният обем за съхранение 

значително нараства. 

Утвърдените като стандарт програмни продукти за 

разработка, с които работят голям брой специалисти, са 

комерсиални и скъпо струващи, а повечето от тях през 

последните години се предлагат чрез месечен или годишен 

абонаментен план. 

В таблица 1 са представени системните изисквания на 

популярни универсални продукти за 3d моделиране и анимация. 
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ЛАПБУК ТЕХНОЛОГИЯТА В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПО „ОКОЛЕН СВЯТ“ 

Ирина Борисова Стоянова 

LAPBOOK TECHNOLOGY IN THE PEDAGOGICAL 

INTERACTION IN THE EDUCATIONAL FIELD „AROUND 

THE WORLD“  

Irina Bоrisova Stoyanova 

Abstract: The aim of this publication is to present educational 

technology Lapbuk that includes methods and techniques for more 

effective flow of teacher interaction and complements the educational 

content of the educational field "Around the World." To contribute to 

the improvement of skills and supplementation of children's 

knowledge in an interesting and provocative way, to stimulate their 

thinking, cognitive development and productive activity. 
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games. 

Предучилищната педагогика изучава и обхваща 

закономерностите на възпитанието и обучението на децата до 

постъпването им в училище. Тя е свързана и със създаването на 

походящи условия за интензификация на педагогическия процес и 

оптимално развитие на 3 – 7-годишните деца. Специалистите в 

предучилищната педагогика обръщат внимание на необходимостта за 

развитие на творчеството у децата. Условия за творчество могат да 

бъдат: апликации, моделиране, рисуване, словесни задачи, игри, 

творчески разкази, продуктивна дейност и др. Развитието на 

творческите способности и на креативното мислене у децата е 

възможно при провокиране: активност, инициативност, 

творчество, самостоятелност. 

В тази връзка едно от условията, които осигурява 

системата на предучилищното и училищното образование, е 

„ранно детско развитие и подготовка на децата за училище“ 

[ЗПУО, 2016]. 

Детските учители се стремят непрекъснато към създаване 

на подходяща и интересна среда за учене чрез игра, необходима 

за децата от предучилищна въззраст. Те търсят и прилагат 

разнообразни средства и технологии за осъществяване на 

педагогическото взаимодействие.  

Целта на публикацията е да представи педагогическата 

технология Лапбук, която включва методи и техники за по-

ефективно протичане на педагогическото взаимодействие и 

допълва учебното съдържание по образователно направление 

„Околен вят”. Основната форма на педагогическо 

взаимодействие в предучилищното образование е 

педагогическата ситуация, протичаща под формата на игра. 

За осъществяване на целта изработихме и приложихме в 
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обучението на 6 – 7-годишните деца Лапбук „Пролет“ и Лапбук 

„Зима“. 

„Лапбук технологията” (представена и в други публикации) 

[Годишник на ПФ, 2019] e един от компонентите на 

експериментален иновационен образователен модел, който бе 

приложен в детска градина „Дружба“ през 2017 – 2018 г. във 

връзка с обучаващ педагогически експеримент. „Лапбук 

технологията“ предоставя възможности за осъществяване на 

междупредметни връзки и за интегриране на образователното 

съдържание. На учителя се предоставя възможност сам да 

определи как да работи с „Лапбук“ – индивидуално, по групи или 

с цялата група (фронтално). Лапбук средството (като 

информативна книжка) може да се използва в педагогическата 

ситуация за усвояване, затвърждаване и допълване на определено 

образователно съдържание.  

В „Лапбук“ като технология методите и техниките, които 

приложихме са показ на образец, показ на действие, обяснение, 

мозъчна атака, дискуссия. Използвахме „творчески задачи, 

обучаващи игри и социални проекти“ [Факирска 2012]. 

Предпочитани средства и материали са хартия, подходящи 

текстове, илюстративен материал, пъзели и др. 

Съобразявайки се със специфичните възрастови особености 

на децата за изработването на Лапбук се спряхме на: 
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„Творчески задачи“ – учебни задания. Свързани с 

поставяне на задачи за пресъздаване поведението на герои от 

литературно произведение, моделиране на образи и предмети, 

илюстрация на приказка. Така децата имат възможност да 

избират сами какъв ще е образът, както и средствата и методите 

за постигането му. Тези задачи позволяват да се създаде основа за 

взаимообучение, сътрудничество, общуване на всички участници 

в образователния процес ( и педагога). 

„Обучаващи игри“ е интерактивен метод, при който 

преобладава игровата дейност. Най-подходящи са ролевите, 

подвижните и дидактичните игри. При ролевите игри децата 

изпълняват реални действия в измислена ситуация. Това 

стимулира познавателната активност, предлага им образци за 

подражание, създава условия за упражняване в реално поведение, 

моделира взаимоотношенията им.  

„Социални проекти“ е метод, който включва използване на 

разкази и драматизации на приказки с цел нравствено 

възпитание, овладяване на изразителна реч, както и развитие на 

общуването между децата (формира умения за работа в екип) 

[Факирска 2012]. 

За осъществяване на нашето изследване към 

„творческите задачи“ включихме – моделиране на образи и 

предмети; илюстрации и оригами; участия на децата в 

подготовката на празници. 

Към „обучаващите игри“ приложихме – дидактични 

игри, подвижни игри, ролеви игри, творчески игри и 

интерактивни игри. 

В „социални проекти“ включихме – работа с нагледни 

пособия, разкази и песни [Годишник: 2019]. 

Примерни лапбук игри, които експериментирахме в 

педагогическите ситуации по „Околен свят“, са следните: 

90



 

Лапбук „Зима“ 

Лапбук игра „Колко трябва да са ястията на Бъдни 

вечер?“ 

Цел на играта: Обобщаване на представите за зимния 

празничен календар, традиции и приготовления. 

Задача: при предложени изображения на постни ястия за 

празника във вид на хармоника децата трябва да открият кои са 

ястията, какви са те и колко са на брой (Лапбук – с. 4).  

Игра „Елхички” 

Цел на играта: умения за рязане на картон и съединяване 

на елементи самостоятелно; умения за свързване на предмети с 

тяхното предназначение при честването на празници. 

Материали – зелен картон, украси (самозалепващи), 

ножици. 

Задачата към децата е да изработят елхички чрез 

изрязване на картон по шаблон, съединяване на елементи чрез 

вгнездяване и залепване. 

Лапбук игра „Зимуващи животни” 

Цел на играта: умения за прегъване неколкократно 

последователно на хартия. 
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Задача: децата да изработят от хартия оригами на 

зимуващи животни.  

Лапбук игра „Открий, кои животни остават да 

зимуват?“ (с. 3). 

Цел на играта е децата да открият разликата между 

зимуващите животни и тези, които не остават да зимуват или не 

спят зимен сън.  

Задача – учителят изважда от плик и раздава по групи 

различни животни, като от децата се иска да открият и разкажат 

кои от тези животни са зимуващи и кои не; защо; спят ли зимен 

сън. 

Лапбук игра „Хранилка“ 

Цел на играта: умения за прегъване последователно 

неколкократно на хартия. 

Задачата на децата е да изработят оригами хранилки за 

птици от хартия (картон). 

Лапбук игра „Открий с коя буква започва даденото 

животно?” 

Цел на играта: развиване на умения за пределяне звука в 

началото и в края на думата; за разпознаване и назоваване на 

графични знаци на някои печатни букви, свързани с 

наименованията на познати лица и предмети. 

На „Лапбук” има апликирани пролетни животни, скрити 

под различни въртящи се букви. Задачата на децата е да открият с 

коя буква започва даденото животно и да я поставят над него. 

Лапбук игра „Познай кое е животното и какво е то” 

Цел на играта: формиране и систематизиране на 

представи у децата за домашни и диви животни. 

Задачата на децата е да познаят какво е животното от 

плика – дали е диво или домашно, да разкажат какво знаят за 

него. 
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Лапбук „Пролет” 

Лапбук игра „Открий сезона” 

Цел на играта: придобиване от детето на представи за 

настъпващите изменения в природата през различните годишни 

времена. 

Задачата на децата е да открият сезона, да разкажат по 

какво са го разпознали (Лапбук – с. 2).  

Лапбук игра „Кой сезон липсва?” 

Цел на играта: придобиване от детето на обобщени 

представи за явленията в неживата природа и промените в 

растителния свят, в поведението на хората и животните. 

Задача: децата откриват от плик кой е липсващият сезон 

и го намират в природния календар на същата страница. 

Следващата задача е децата да разкажат за промените, които 

настъпват през пролетта в природата, времето, при животните и 

растенията. Разпознават условните знаци за пролетно време; 

подреждат пъзел с пролетното време от предоставени в плик 

детайли (лапбук – с. 2). 

Игра „Да подредим пъзела” 

Цел на играта: развиване на съобразителност – детето 

показва метеорологичното време и сравнява промените в сезона. 

Задачата е няколко деца по желание да подредят пъзел. 

Какво се получи? (Пролетно време, което е дъждовно). Какво ли 

още има в плика? (знаци за пролетно време – облачно, слънчево, 

дъждовно).  

Лапбук игра „Оцвети и разкажи” 

Цел на играта: Детето да има систематизирани 

представи за бъдещето си на ученик и за училището – класна 

стая, обзавеждане, учебни пособия, които са нужни на ученика. 

Задача: От плик на децата се раздават „оцветявки”. 

Децата се разделят се на групи (лапбук – с. 6). Първата група 

оцветява различни ученически пособия (раница, химикал, 
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тетрадка, учебник, молив); втората група – предмети от класна 

стая (чин, стол, бюро, дъска, лаптоп); третата група оцветява  

модели с различно поведение на учениците в училище и класната 

стая; четвъртата група – работи с оцветявки, представящи 

различно поведение вкъщи (подготовка на домашните си работи 

и съхранение на учебниците и тетрадките) и на улицата (как 

стигат и се прибират от и до училище, безопасно поведение). 

След като ги оцветят, децата от всяка група разказва какво са 

оцветили и разбрали. Коментира се какво трябва да е тяхното 

поведение в училище и на улицата, какви са ученическите 

пособия на бъдещия първокласник, с какви представи и 

очаквания за училище са бъдещите първокласници. 

Необходимо е детският учител сам да изработи 

„Лапбук“ по определена тема, свързана с учебното съдържание 

по образователно направление „Околен свят“. Затова се изисква 

от него интерес, желание, креативност. Работата предполага той 

да разполага с необходимите материали за изработването на 

книжката, да познава добре видовете игри и методите на 

обучение. Децата участват чрез включените в „Лапбук игри“ 

дидактични игри, подвижни игри, ролеви игри, творчески игри и 

интерактивни игри – индивидуално и по групи и по този начин те 

научават и затвърждават учебния материал неусетно, забавно и 

интересно.  
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От нашето изследване стана ясно, че голяма част от 

родителите не са запознати с Лапбук и биха участвали в 

изработването му заедно със своето дете. Това говори и за 

осъществяване на сътрудничество между родителите и детската 

градина или за съвместна дейност между родители, деца и детски 

учители.  

Приложението на „Лапбук технологията” в 

педагогическото взаимодействие по „Околен свят“ допринася за 

осъществяване на ефективно обучение на децата от 

предучилищна възраст, усъвършенства уменията и допълва 

техните знания по интересен и провокиращ начин, стимулира 

мисленето, познавателнното развитие и продуктивната им 

дейност.  
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ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ 

ГРУПИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И ПЪРВИ КЛАС 

 

Калина Иванова Алексиева 

 

CONTINUITY BETWEEN PRELIMINARY KINDERGARDEN 

PREPARATION AND FIRST GRADE TEACHING 

 

Kalina Ivanova Aleksieva 

 

Abstract: This article examines the continuity between preparing 

children at kindergarten and the transition to first-grade amongst 

seven-year old pupils with respect to their mathematical education. 

 

Keywords: first-grade teaching, preliminary kindergarten teaching, 

continuity. 

 

Проблемът за осъществяване на приемственост в учебно-

възпитателния процес между последната група на детската 

градина и първи клас е приоритетен за всяка образователна 

реформа. Особена актуалност придобива сега, когато се 

преосмислят теоретичните постановки за същността и 

спецификата на предучилищното образование, за връзката и 

перспективността между основните компоненти на учебно-

възпитателния процес, а именно: цели и задачи, учебно 

съдържание, методи, похвати и принципи, организационни 

форми и средства на обучение. 

С оглед на настъпили промени в Закона за народната 

просвета (бр. 90 на Д.В./2002) и в Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за 

предучилищно възпитание и подготовка (изм. и доп., бр. 70 от 

26.08.2005 г.) и узаконени в Закона за предучилищно и училищно 

образование (ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.) и новите държавни 
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образователни стандарти (Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование, Приложение № 2 към чл. 28, ал.2, 

т.2) се налага преразглеждане и ново структуриране на 

съдържанието на математическата подготовка, нова 

класификация на методите и средствата за обучаващо 

въздействие. 

Реформите в образователната система в предучилищната 

подготовка и въвеждането на държавни образователни стандарти 

за предучилищно образование го прави 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;  

Налагат се нови решения на теоретико-практическия 

въпрос относно готовността на детето за училище. Основна 

цел на обучението по математика в подготвителната група е 

развитие на готовност за по-лесен преход в първи клас, насочена 

към: 

 Формиране на необходимо равнище на математическите

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.);  
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 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. 

С влизане в сила на Закона за предучилищно и училищно 

образование [4] се установяват нови държавни образователни 

стандарти за предучилищното образование. [3] 

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“. 

В учебната програма се посочва, че: 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: 
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Количествени отношения, Измерване, Пространствени 

отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.  

Основната цел на математическата подготовка е 

стимулиране на детското развитие чрез насочване на 

познавателните интереси на детето към математическите 

характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез 

овладяване на обобщени способи при възприемането и 

оценяването им. Цели се стимулиране на интелектуалното 

развитие на децата чрез: изграждане 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. [5] 

При постъпване в новата образователна среда с нейните 

специфични изисквания, се поставят въпроси, свързани с 

готовността на седемгодишните деца за училище и по-конкретно 

– математическата подготовка и реализиране на 

приемственост, която да гарантира ефективен и качествен 

учебно-възпитателен процес, съобразен с конкретните 

постижения на всяко дете.  

Това изисква началният учител да се съобрази с 

постигнатото в детската градина и да осъзнава, че изучаването на 

математическите знания в началните класове е не начало, а 

продължение на предучилищната работа, което, от своя страна, 

предполага по-целенасочена подготовка.  

В контекста на изложеното, настоящата статия е насочена 

към проучване и анализиране на актуалното състояние, на 

проблемите, динамиката и тенденциите в развитието на казуса за 

математическата подготовка на децата на прехода детска 
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градина – училище и приемствеността между тези граничещи 

си степени на образователната ни система. 

В отговор на изискванията на учебната документация, 

които произтичат от узаконените държавни образователни 

стандарти и необходимостта от обновяване на инструментите за 

оценяване на обучението, се насочихме към задачата да 

разработим и апробираме авторски диагностичен 

инструментариум за изследване нивото на математическите 

знания, умения и компетентности на съвременните 

седемгодишни деца. Предположихме, че разкриването на 

потенциалните познавателни възможности рефлектира 

положително върху математическото развитие, чрез 

организиране на качествен и ефективен учебно-възпитателен 

процес, съобразен с конкретните постижения на всяко дете. 

Същевременно разкриването на възможни дефицити на детското 

развитие в разглеждания контекст позволява да се разработят 

нови технологии (методи, подходи и средства) за оптимизиране 

на образователния процес.  

Проблемът беше провокиран от необходимостта за 

преосмисляне и преориентиране на съдържанието на 

математическата готовност и аспектите на нейното измерване, 

породени от измененията на Закона за предучилищното и 

училищното образование, свързани с двегодишния задължителен 

характер на подготовката на децата за училище преди 

постъпването им в първи клас (в сила от 2012 г., а от тази година 

– в сила и за 4-годишните деца).

Целта на проведеното изследване предполага решаването 

на поредица задачи от теоретичен и практически характер: 

1. Анализиране значимостта на проблема за 

математическата подготовка на децата за училище в психолого-

педагогическата и методическата литература и разкриване на 

100



 

 

някои аспекти на интелектуалното развитие на седемгодишните 

деца. 

2. Анализиране на математическото съдържание и целите 

на математическата подготовка в програмата по образователно 

направление Математика за подготвителната група, 

диагностичните процедури и измерването на постиженията.   

3. Разработване и апробиране на модифицирана анкетна 

карта (по методиката на А. Маджаров) за проучване на 

математическите знания и умения на децата от подготвителните 

групи и за сравнение с аналогични възрастови групи. 

Анализиране и обобщение на резултатите. 

4. Разработване и апробиране на авторски 

инструментариум (диагностичен тест) за изследване равнището 

на математическите знания и умения на децата в края на 

подготвителната група  (изходяща диагностика) и в началото на 

първи клас (входяща диагностика) съобразно държавните 

образователни изисквания и стандарти за учебно съдържание от 

2016 година. Проследяване на динамиката на постиженията в 

рамките на четиригодишен период. 

5. Разработване и апробиране на варианти от задачи за 

деца с изявен интерес към математиката по петте ядра на 

образователно направление „Математика“.  

За постигане на целите и в отговор на поставените задачи 

разработихме и апробирахме диагностичен инструментариум за 

изследване равнището на математическите знания, умения и 

компетентности на децата в края на предучилищната подготовка 

и в началото на първи клас в реална учебна среда. Проучването 

осъществихме в периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 

2019/2020 г. със 141 деца от подготвителни групи и 890 

първокласници. 

Предложеният изследователски инструментариум е 

съобразен с държавните образователни стандарти (ДОС), 
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изискванията в наредбите за проследяване на резултатите от 

предучилищното образование, възрастта на постъпване на децата 

в първи клас, традициите и системата на предучилищното 

образование и установената практика за диагностика. 

Приложената методика на изследване гарантира единност в 

качеството и критериите за измерване на математическите 

постижения и успешно се прилага от началните учители в 

подготвителния период на първи клас. Резултатите от 

проведеното проучване са анализирани и обобщени, проследена е 

динамиката на постиженията на първокласниците за периода от 

учебната 2016/2017 г. до учебната 2019/2020 г. [2]. 

Допълнително проучване, което осъществихме през този 

период са постиженията на деца с изявен интерес към 

математиката. От 2006 г. традиционно под егидата на община 

Шумен и Педагогическия факултет на ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ се провежда празник на детската креативност, 

въображение и творчество „Малкият математик“. Екип от 

специалисти ежегодно разработва варианти от задачи от 

изучаваното учебно съдържание по образователни ядра: 

количествени отношения, пространствени отношения, времеви 

отношения, измерване и геометрични фигури и форми от 

направление „Математика“ за четвърта подготвителна група. 

Предлагат се и забавни игри, логически загадки, откриване на 

съответствия, прилики и разлики и други. Задачите във всеки 

вариант са комбинирани тематично и включват:  

 Събиране и изваждане на числата до 10; 

 Сравняване на числа и сбор и разлика с числа; 

 Измерване (претегляне) с условна мярка;  

 Преоткриване на геометрични фигури в сложна 

композиция;  

 Дорисуване симетрична част на фигура в квадратна мрежа 

(представа за симетричност и ос на симетрия);  
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 Пространствено и схематично ориентиране в квадратна и 

координатна мрежа; 

 Времеви отношения;  

 Логически задачи от вида судоку и други. [1] 

Резултатите на постиженията на участниците в празниците 

– „Малкият математик“ за последните четири години са 

анализирани, обобщени, и публикувани. [2] 

Заключение 

Представените теоретични и практически аспекти на 

проблема за математическата подготовка на седемгодишните 

деца и анализа на резултатите от проведеното четиригодишно 

изследване са опит да се даде отговор на някои въпроси по 

разглежданата проблематика като: 

 създаване на специално организирана познавателна среда 

(методи, похвати, средства, форми на педагогическо 

взаимодействие) за осигуряване на интелектуална и обща 

готовност за бъдещото математическо обучение на детето; 

 осигуряване на единност в критериите за измерване на 

математическите постижения на учениците и перманентно 

обновяване на диагностичния инструментариум; 

 оптимално структуриране на учебното съдържание в 

подготвителния период на първи клас и ориентиране дейността 

на учителя спрямо индивидуалните постижения на всяко дете; 

 създаване на емоционална и мотивационна основа за 

стимулиране на познавателния интерес на децата чрез 

обогатяване на математическите дейности (за развиване на 

умения да се мисли, да се наблюдава, да се сравнява и анализира, 

да се решават задачи) и включване в разнообразни форми за 

изява (участия в конкурси, състезания, празници на 

математиката); 

 ранно откриване и възможност за развитие на 

математическите способности на учениците по посока на 
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диференциацията – вътрешна в рамките на класа и частично 

външна във формите на свободноизбираемата подготовка; 

 осигуряване на възможност за представяне и 

утвърждаване на собствено поле за професионална изява и избор 

на учителя и т.н.  

Проблемът за математическата подготовка на 

седемгодишните деца за училище засяга бъдещия интелектуален 

потенциал на страната ни. В този аспект, наша задача е да 

стимулираме, да мотивираме, да развиваме детската 

любознателност и интерес към математиката.  
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Abstract: The use of integrated educational practices in the 

pedagogical process develops the potential of students, motivates 

them for more in-depth study of subjects, shows the practical 

application of the acquired knowledge in real life. The integrated 

approach contributes to the priority development of students' logical 

and critical thinking, development of their initiative and 

resourcefulness, acquisition of the ability to handle various sources of 

information freely. 

 

Keywords: integrated educational practices, logical and critical 

thinking of students, initiative and resourcefulness. 

 

Използването на интегралния подход в педагогическия 

процес развива потенциала на учениците, мотивира ги за по-

задълбочено изучаване на предметите, показва практическото 

приложение на получаваните знания в реалния живот. 

Интегралният подход допринася за приоритетно развитие на 

логическото и критическото мислене на учениците, развива 

тяхната инициативност и находчивост, подпомага развиването на 

способност за свободно боравене с различни източници на 

информация. 
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Под междупредметни връзки разбираме „отражение на 

курса, построен на основата на неговата логическа структура, 

признаците на съдържанието на понятията, изучени в уроците по 

други учебни дисциплини”. В педагогическия речник 

междупредметните връзки се тълкуват като „взаимна 

съгласуваност на учебните програми, обусловена от системата на 

научните и дидактически цели” [1]. 

Междупредметните връзки трябва да се разглеждат като 

регулатор с определени управляващи функции във всички сфери 

на учебния процес. Междупредметните връзки се определят като 

отражение на съществуващите междудисциплинарни връзки в 

съдържанието и методите на обучение. Осъществяването на 

връзки между учебните предмети е положителен начин за 

представяне на интегрирано, взаимосвързано учебно съдържание 

[1, 3]. 

Учебният предмет технологии и предприемачество е в 

структурата на общообразователната подготовка в 

прогимназиалния етап. Основната роля на учебния предмет е 

изграждането на технологична грамотност, както и развиването 

на умения за организираност и инициативност в работата. В 

съдържанието на обучението по технологии и предприемачество 

намират израз актуални подходи за формиране на технологична 

култура и икономическа грамотност у подрастващите. То е 

структурирано в шест области на компетентност, чрез които се 

реализират ключовите компетентности за учене през целия 

живот. 

Структурата на учебната програма обхваща следните 

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

„Технологии”, „Комуникации и контрол”, „Икономика” и 

„Природата в дома”. Всяка от тези теми е конкретизирана от две 

до пет конкретни теми, които в учебника са подредени в ред, 

определен от учебната програма [5]. 
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Основните дейности, които доминират в рамките на 

темите, са:  

 графично изобразяване на детайли и решаване на  

конструктивни задачи; 

 измерване на величини и ръчна обработка на  

материали и продукти; 

 осъществяване на неразглобяеми съединения; 

 осъществяване на комуникация с дигитални  

средства; 

 съставяне на личен бюджет; 

 грижи за декоративни растения, билки и домашни  

любимци. 

Организацията на обучението по технологии и 

предприемачество включва интегрирани уроци и лабораторни 

занятия, в които водещи са екипната работа и разработването на 

проекти. Водещи подходи са:   

 учене чрез търсене и откриване; 

 модулно-интегративен подход. 

Обучението по учебния предмет „Технологии и 

предприемачество“ в пети клас е нормативно осигурено чрез 

следните документи: 

1. Закон за предучилищното и училищно образование от 

13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. Законът урежда обществените 

отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно 

и училищно образование.  

2. Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. Тази 

наредба определя държавния образователен стандарт за учебния 

план, който разпределя учебното време между учебните 

предмети.  

3. Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната 

подготовка, в сила от 8.12.2015 г. Съгласно наредбата 

общообразователната подготовка се осъществява чрез 
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изучаването на общообразователни предмети, сред които и е 

учебният предмет „Технологии и предприемачество“ [2].  

4. Учебна програма по предмета „Технологии и 

предприемачество“ за пети клас, приложение № 22 към т. 22 на 

учебни програми за пети клас [5].  

Според конкретните условия в училище или поради 

особености на учениците учителите могат да следват същия ред 

или да разместват и определят различна продължителност на 

работата по отделните теми. 

Предвиждат се и шест основни дейности, които 

доминират в рамките на конкретните теми в учебното 

съдържание с приоритет за постигане на компетентностите като 

очаквани резултати от обучението. Посочените основни дейности 

в програмата са „графично изобразяване на детайли и решаване 

на конструктивни задачи, измерване на величини и ръчна 

обработка на материали и продукти, осъществяване на 

неразглобяеми съединения, осъществяване на комуникация с 

дигитални средства, съставяне на личен бюджет и грижи за 

декоративни растения, билки и домашни любимци“ [5]. При 

разработване на конкретните теми както в учебната програма, 

така и във вариантите на одобрените от МОН учебници е дадена 

възможност за разширяване и задълбочаване на знанията и 

усъвършенстване на уменията на учениците. Те трябва да 

разберат, че всяка една дейност предварително трябва да бъде 

проучена, планирана, организирана и осъществена в условията на 

сътрудничество и екипност.  

Учениците трябва да бъдат убедени, че положителен 

резултат в работата се получава при добро познаване и прилагане 

на основни уреди, инструменти и приспособления и други 

технически средства, спазване на основни правила и принципи 

при осъществяване на технологични операции и технологични 

процеси, стриктно спазване на правилата за безопасна работа, 
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познаване на правилата за осъществяване на комуникации с 

дигитални средства и контрол в бита и трудовите процеси, добро 

познаване на основните форми на икономическата дейност – 

производство, търговия и услуги, разпознаване по основните им 

белези на доходи, разходи и елементи на личния бюджет, както и 

начините за отглеждане на декоративни растения и билки и на 

животни. Не на последно място трябва да стои въпросът за 

влиянието на дейностите на хората върху социалната и околната 

среда. Учебното съдържание следва да се усвоява чрез 

упражнения, задачи и проекти, които да поощряват учениците да 

решават проблеми, да проектират, да моделират и конструират, 

да експериментират, да разработват, да оценяват, да работят 

самостоятелно и в екип.  

Обучението по изобразително изкуство в прогимназиален 

етап е насочено към умения, знания и отношения, които 

формират цялостен и задълбочен интерес към постиженията на 

националната и световната художествена култура. 

Художественото образование през този етап е базирано върху 

индивидуалния опит и творческия потенциал на всеки ученик и 

неговите възможности за свободно изразяване на идеи и 

преживявания чрез различни изобразителни средства. Учебният 

предмет изобразително изкуство през прогимназиалния етап 

развива и систематизира умения и знания, които ученикът е 

придобил в началния етап. Нов акцент се явяват знанията и 

дейностите, свързани с историята на изкуството и връзката между 

изкуството и виртуалната среда. Основна цел на обучението по 

изобразително изкуство е стремежът към изграждане на 

естетически критерии при възприемане на обекти и явления от 

действителността и творби на изкуството. В пети клас 

обучението по изобразително изкуство е насочено към: 

овладяване на базисни знания, изграждане на отношение към 

праисторическото изкуство и изкуството на Древния свят; 
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усвояване на основни знания за изящните изкуства; изразяване на 

идеи и преживявания чрез различни изразни средства на 

изящните изкуства; използване на възможностите на дигиталните 

технологии за възприемане на изкуството и приложението им в 

творческата дейност на учениците; изграждане на естетически 

критерии за оценка на обекти от действителността и 

произведения на изкуството [4]. 

Интегративни връзки в нормативните документи на 

технологии и предприемачество и изобразително изкуство в 

5. клас. 

Основната тема (раздел) ,,Проектиране и конструиране” 

насочва към изграждане на графични знания и умения. Тя 

подготвя учениците в област на компетентност „Проектиране, 

планиране и оценяване на технологични процеси и обекти“ и дава 

възможност те да научат: 

 как се определят изгледите и изобразяват 

детайлите на изделие с опростена конструкция; 

 какво е мащаб и линии за чертане и оразмеряване 

и да ги използват;  

 как се изобразяват геометрични построения и 

разгъвки на обемни тела;  

 каква е връзката между функция и конструкция 

при описване на технически обекти и обекти от бита; 

 какви са изискванията към конструкциите и 

етапите при създаването на техническите обекти;  

 как се решават конструктивни задачи;  

 как се извършват частични конструктивни 

изменения на обекти. 

Темата „Изобразяване на изгледи” ще интегрираме с 

основната тема по изобразително изкуство ,,Изразни средства в 

изящните изкуства“, като се спрем на изразните средства в 

графиката. Тук графичната форма се изгражда със специфични 
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изразни средства – черно-бели петна или цветни линии, различни 

видове щрихи и петна. 

В раздела Технологии по технологии и предприемачество 

темата ,,Изработване на изделия от дървесни материали” ще 

интегрираме също с тема по изобразително изкуство – ,,Изразни 

средства в изящните изкуства”, като отново ще разгледаме 

изразните средства в графиката. За направата на изделие от 

дървесина и неговата украса можем да използваме пирограф, за 

да се нарисува изображение върху дървесината и по този начин 

повърхността на дървото да се гравира. 

Темата по технологии и предприемачество „Изработване 

на изделия от текстил и кожа” ще интегрираме с темата по 

изобразително изкуство „Изразни средства в изящните изкуства”. 

За художествената обработка на изделията от текстил се 

използват два метода – боядисване и декориране. В този контекст 

ще се спрем на изразните средства в живописта. Живописта е 

едно от основните видове изобразително изкуство. За живописеца 

цветовете са основното изразно средство. Чрез цветовете се 

създава определено настроение, усеща се художественото 

въздействие на творбата [5].  

Основната тема по технологии и предприемачество 

„Комуникации и контрол” може да се интегрира с общата тема по 

изобразително изкуство ,,Изкуство и виртуална среда”, като по 

този начин и по двата предмета се разглеждат технологиите и 

използването на камера, уеб камера, мобилен телефон, компютър 

и др. Така учениците чрез интернет имат достъп до изкуството. 

Това става с помощта на подходящи програми. Художниците 

използват и компютър, за да реализират своите идеи и проекти, 

по този начин изкуството става достъпно за много хора. 

Обособяват се нови направления: дигитална компютърна 

графика, дигитална компютърна живопис, дигитална компютърна 

скулптура [5].  
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Темата по технологии и предприемачество ,,Отглеждане 

на декоративни растения и билки” ще интегриране с темата по 

изобразително изкуство ,,Формите в природата – възприемане на 

цвят, структура и пропорции” [4].  

 

 
                Фиг.1 Схема с готови цветове [7] 

 

По този начин и по двете теми учениците се запознават с 

природата и нейните забележителности, красота и хармония. 

Например при оформяне на цветна градина можем да направим 

комбинация от растения в различни цветове (фиг 1.). Хармонията 

също можем да я открием в природата и така художникът може 

да пресъздаде своите картини чрез форма и цветове. 

Темата по технологии и предприемачество ,,Отглеждане 

на домашни любимци” може да интегрираме с темата по 

изобразително изкуство ,,Изкуство на древните траки и 

наследство на античните цивилизации по българските земи”. 

Учениците могат да нарисуват своя домашен любимец и да 

направят маска за карнавал например, като разгледат и маски от 

тракийското изкуство (фиг. 2.). 
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Фиг. 2 Тракийско изкуство [7] 

 

Таблица 1 

Технологии и 

предприемачество 

Изобразително 

изкуство 

Обобщена тема: 

Природата в дома 

Тема: Отглеждане на 

домашни любимци 

Обобщена тема: 

Изкуството на древните траки 

и наследството на античните 

цивилизации по българските 

земи 

Обобщена тема: Техника 

Тема: Изработване на 

изделия от текстил и кожи 

Обобщена тема: 

Видове и жанрове в изящните 

изкуства  

Обобщена тема: 

Природата в дома 

Тема: Отглеждане на 

декоративни растения и билки 

Обобщена тема: 

Формите в природата –

възприемане на цвят, 

структура и пропорции 

Обобщена тема: 

Проектиране и конструиране  

Изразни средства в 

изящните изкуства 
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Тема: Изобразяване на 

изгледи 

 

Подходящи теми за реализиране на междупредметни 

връзки на двата учебни предмета „Технологии и 

предприемачество” и „Изобразително изкуство” са темите в 

Таблица 1.  

В таблица 2 е представена интегративна връзка в 

учебното съдържание по технологии и предприемачество и 

изобразително изкуство. 

Интегрираните образователни практики по технологии и 

предприемачество и визуалните изкуства са апробирани в 

проведено педагогическо изследване в СУ „Васил Левски“ гр. 

Нови пазар. 

 

Таблица 2   

Технологии и 

предприемачество 

Изобразително 

изкуство 

Обобщена тема: 

Проектиране и 

конструиране 

Тема: Изобразяване на 

изгледи 

Обобщена тема: 

Изкуство на древните 

траки и наследство на 

античните 

цивилизации по 

българските земи 

Обобщена тема: 

Технологии  

Тема: Изработване на 

изделия от дървесни 

материали 

Тема: Изработване на 

изделия от текстил и 

кожа 

Обобщена тема: 

Видове и жанрове в 

изящните изкуства 
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Обобщена тема: 

Комуникации и контрол 

Тема: Средства за 

визуална и гласова 

Тема: Комуникация 

Обобщена тема: 

Формите в природата 

– възприемане на 

цвят, структура и 

пропорции 

Обобщена тема: 

Природата в дома 

Тема: Отглеждане на 

декоративни растения и 

билки 

Тема: Отглеждане на 

домашни любимци 

Обобщена тема: 

Изразни средства в 

изящните изкуства 

Обобщена тема: 

Композицията в 

изящните изкуства 

Обобщена тема: 

Изкуство и виртуална 

среда 

Тема: 

Изобразително 

изкуство и дигитално 

изкуство 

I. Тема: Карнавална маска 

Обобщени теми: 

 ,,Отглеждане на домашни любимци” по технологии и

предприемачество 

 ,,Изкуството на древните траки и наследството на

античните цивилизации по българските земи” по изобразително 

изкуство 

Цели на урока: 

1.Образователни:
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 Формиране на знанията за домашните любимци; 

 Формиране на естетически вкус при създаване на 

карнавална маска; 

 Обогатяване на знанията за изкуството на древните траки 

по българските земи. 

2.Развиващи: Формиране на естетически вкус и умения, 

стимулиране на мисленето, развиване на въображението. 

3.Възпитателни: 

 Формиране на емоционално отношение към животните и 

грижата за тях. 

Тип на урока – комбиниран 

Форма на организация на учебно-трудовата дейност – 

фронтална 

Предварителна подготовка: 

1. На учителя – беседа, нагледни материали 

2. На учениците – подготовка на необходимите материали и 

инструменти за работа в часа – картонена кутия, прежда, 

отпадъчни материали, ножица, лепило. 

Тема ,,Карнавална маска” е първа, с която започна 

осъществяването на експеримента. Темата по технологии и 

предприемачество ,, Отглеждане на домашни любимци ” и темата 

по изобразително изкуство ,,Изкуството на древните траки и 

наследството на античните цивилизации по българските земи” 

научи децата на добро отношение към животните и им показа, че 

чрез интегриране на уроците могат да се усвоят новите знания по 

лесно. 

Интеграцията на темите се състоя в това учениците да 

научат какви са грижите за домашните любимци и да кажат кое е 

любимото им животно, като направят маска за карнавал на 

животно. След това могат да разгледат маски от тракийското 

изкуство: 

Учениците по време на работа показаха знания и умения 
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за работа с текстил, хартия (картон). Учебното съдържание 

насочва учениците да конструират изделия от хартия и 

необходимостта тя да се събира и рециклира. Учениците с радост 

приеха темата и също така научиха за маските в тракийското 

изкуство и изработиха много красиви карнавални маски на 

животни, някои бяха смешни, други по-страшни. Целта ни беше 

те да развият своето въображение и естетически вкус и усет. 

 

II. Тема: Кукла от рециклирани материали  

Обобщени теми: 

 ,, Изработване на изделия от текстил и кожа” по  

Технологии и предприемачество 

 ,,Видове и жанрове в изящните изкуства” по  

Изобразително изкуство 

Цели на урока: 

1.Образователни: 

 Познава и назовава видове текстилни материали като  

(конци, прежда, тъкани) и кови и техните свойства; 

 Обогатяване на знанията за работа с текстилни  

материали и разширението им в бита ни; 

 Усъвършенстване на уменията за работа с отпадъчни  

материали, като: хартия, пластмасова бутилка, платове и др. и 

рециклиране. 

2. Развиващи: прецизност, точност. 

3. Възпитателни: развиване на творческото въображение. 

Тип на урока: комбиниран 

Форма на организация на учено – трудовата дейност: 

фронтална 

Предварителна подготовка: 

1. На учителя – изработка на модел на кукла, нагледни 

средства – снимки на ръчно изработени играчки 

2. На учениците – подготовка на необходимите материали 
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за часа – пластмасова бутилка, платове, прежда, конци, копчета, 

мъниста, тенис топче, салфетки, ножица, лепило, флумастери. 

Тема: ,,Кукла от подръчни материали” е втора тема за 

експеримента в експерименталната група. Чрез интегриране на 

темите по технологии и предприемачество ,,Изработване на 

изделия от текстил и кожа” и по изобразително изкуство ,,Видове 

и жанрове в изящните изкуства” учениците се запознават 

едновременно с това как да работят с текстилни материали и как 

да изработят изделие за бита, като усъвършенстват своите 

естетически способности и приложат знанията си за работа с 

текстил и пластмасови изделия. По този начин учениците се учат, 

че не всичко, което се изхвърля, е ненужно и може да влезе в 

употреба отново за създаване на нещо креативно и красиво. 

Децата направиха своите кукли много красиви и 

демонстрираха много добри способности на точна и прецизна 

работа, като едновременно с това и се забавляваха по време на 

работата си. 

 

III. Тема: Пано от природни материали  

Обобщени теми: 

 ,,Отглеждане на декоративни растения и билки ”по  

технологии и предприемачество. 

 ,,Формите в природата – възприемане на цвят, структура  

и пропорции” по изобразително изкуство. 

Цели на урока: 

1. Образователни: 

 Познаване на условията и знанията за отглеждане на 

познати декоративни растения и билки. 

2. Развиващи: 

 Разширяване на знанията за опазване на околната среда. 

3. Възпитателни: 

 Развиване на способности да пазят природата, да я 
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обичат; 

 възпитаване на чувство за усет към красотата на 

природата. 

Тип на урока: 

Форма на организация на учебно-трудовата дейност 

Предварителна подготовка: 

1. На учителя – беседа, естествени нагледни средства – 

отпадъчни материали от хартия, картон, семена, мидички и др. 

2. На учениците – подготовка на необходимите материали 

инструменти за часа: картон, семена, ножица, лепило. 

 

IV. Тема: Картонена кутия за Великден – заек  

Обобщени теми: 

 ,,Изобразяване на изгледи” по технологии и  

предприемачество 

 ,,Изразни средства в изящните изкуства” по и 

зобразително изкуство 

Цели на урока: 

1. Образователни: 

 Овладяване на техниката за изрязване, прегъване, лепене. 

2. Развиващи: 

 Развиване на прецизност, сръчност, точност при 

изработване на изделието. 

3. Възпитателни: 

 Развиване на естетически вкус и усет, положително  

отношение към празниците и обичаите. 

Тип на урока: комбиниран 

Форма на организация на учебно-трудовата дейност: 

фронтална 

Предварителна подготовка: 

1. На учителя – изработка на модел, нагледни средства, 

цветни картони за учениците с разпечатка на модела за кутия за 
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Великден – зайче. 

2. На учениците – подготовка на необходимите

материали: ножица, лепило, линия, бои. 

Тема ,,Картонена кутия за Великден” е четвъртата тема от 

експеримента в експерименталната група. Чрез интегриране на 

темите по Технологии и предприемачество и Изобразително 

изкуство се цели учениците не само да се запознаят с 

изобразяването на изгледи, но и да могат след това да придадат 

на готовото изделие един естетически вид, като използват 

изразни средства от живописта, където цветът е най-важен. 

По време на работа учениците усъвършенстваха знанията 

си за изрязване, биговане, лепене и украса на кутийките с бои. 

Учениците бяха напълно удовлетворени и щастливи от 

собственоръчно изработеното изделие. 

Като цяло всички уроци имаха за цел да покажат, че 

интегративната дейност допринася за развитие на творческите 

способности на учениците. Макар и поставени в нови ситуации 

(които в много случаи стресират и плашат децата), децата са 

креативни, защото творческият дух трябва да е свободен. Децата 

са любопитни по природа, а любопитството е в основата на 

техните постижения.  

Чрез интегриране на темите по Технологии и 

предприемачество и Изобразително изкуство в 5.клас учениците 

по-лесно усвояват новите знания и ги прилагат на практика с 

повече лекота. 

References: 

1. Andreev, M. 1986: Integrirashti tendentsii v

obuchenieto.(Integrating trends in learning). Izd. „Narodna prosveta”, 

Sofia. 

120



 

2. Naredba № 5 ot 30.11.2015 g. za obshtoobrazovatelnata

podgotovka (obn. - DV, br. 95 ot 08.12.2015 g., v sila ot 08.12.2015 

g. mon.bg.

3. Nikolov, P. 1983: Integralniyat podkhod v obrazovatelniya

protses. (The integrated approach in the educational process). Izd. 

„Narodna prosveta”, Sofiya. 

4. Uchebna programa po Izobrazitelno izkustvo za peti klas.

MON, 2016/2017 g. mon.bg. 

5. Uchebna programa po Tekhnologii i predpriemachestvo za

peti klas. MON, 2016/2017 g. mon.bg 

6. Vitanov, L. 1999: Produktivni strategii na obuchenieto po

tehnika i tehnologii v nachalnite klasove na SOU (Productive 

strategies of teaching technique and technology in elementary school 

classes), Sofia.  

7. 

https://www.google.com/sparotok.blogspot.comhttp://ebox.nbu.bg/ant

14/view_lesson.php?id. 

доц. д-р Керанка Георгиева Велчева 

k.velcheva@shu.bg

ШУ „Епископ Константин Преславски“ 

121

https://www.google.com/sparotok.blogspot.comhttp:/ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id
https://www.google.com/sparotok.blogspot.comhttp:/ebox.nbu.bg/ant14/view_lesson.php?id


 

КОМПЕТЕНТНОСТИЯТ ПОДХОД И ОБУЧЕНИЕТО ПО 

МОРФОЛОГИЯ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПАРАДИГМА 

Красимира Петева Чепишева, Антоанета Дойчева Стоянова 

THE COMPETENCE APROACH AND TRAINING IN 

MORPHOLOGY IN THE CONTEXT OF THE MODERN 

EDUCATIONAL PARADIGM 

Krasimira Peteva Chepisheva, Antoaneta Doycheva Stoyanova 

Abstract: The educational process today is not just a system of 

knowledge and skills, but a set of key competencies, without which the 

practical activity of modern man in various social spheres is 

impossible. The research in morphology and their projection in the 

methodology take a direction related not to the isolated study of 

paradigmatics, but to the connection and the syntagmatic relations 

between the units in speech. Communicatively oriented learning has 

imposed a new approach to describing the language system and 

rethinking traditional methods for studying parts of speech. 

Keywords: educational process, key competencies,  communicatively 

oriented learning. Morphologynew, approach. 

Визията на съвременната образователна парадигма се 

свързва с търсене на адекватност със съвременната реалност. 

Това предполага преход от знаниецентристки към 

компетентностен подход в обучението. Образователният процес 

днес не е просто система от знания и умения, а сбор от ключови 

компетентности, без които практическата дейност на 

съвременния човек в различни социални сфери е невъзможна. 
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През последните години актуалността на изследванията в 

областта на комуникацията доведоха до всеобхватност на 

теоретичните основи на описание на ключовите компететности, 

до развитие на различни подходи към проучване на 

комуникацията, до дефиниране на редица предмети и задачи на 

комуникативното обучение. В този смисъл и за българската 

образователна система актуални стават принципи като търсене на 

възможно най-добър синхрон между теорията и практиката. 

Всичко това доведе до значителни промени в теоретичните 

модели за овладяване на знания и умения, които следват пътя на 

иновационните промени, реализирани чрез иновационни 

технологични решения. Новата образователна парадигма 

претърпя процес на трансформация, като в педагогически аспект 

се превърна в личностно ориентирана и зачитаща правата на 

отделния индивид с определен индивидуален подход към 

отделните обекти. В дидактически аспект парадигмата се 

ориентира към ключови компететности, към доминиране на 

трансверсални умения. 

Като част от едно общоевропейско пространство, в което 

образованието е ключов фактор за развитие на личността, а 

езиковото обучение е „нещо повече от изучаването на езици и 

всъщност обхваща и предаването на културните и на другите 

ценности в обществото [Стойчева 2006: 56], българската 

образователна парадигма претърпя редица промени в 

норминативистичния си модел. Осъзнаването на ролята на езика 

като основополагаща за цялостното развитие на индивида в 

съвременната социокултурна ситуация повлиява върху 

изучаването на българския език като първи език. Формира се нов 

поглед върху ДОС и предназначението на обучението по 

български език в съвременната образователна парадигма. Това 

рефлектира върху функциите на обучението по български език, 

реформира учебното съдържание, извежда ролята на новите 
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технологични решения [Димчев 2010: 41]. Промяната в 

съвременната образователна парадигма наложи промени и върху 

изучаването на един от най-големите езикови дялове – 

морфологичния.  

Морфологията е наука за един от най-стабилните слоеве 

на езиковата система, който се характеризира със строга 

организация, представяща националните особености на 

българския език. Повече от два века морфологията продължава да 

бъде област, подложена на активно проучване, а редицата 

въпроси, които се поставят в нея, я превръщат в дисциплина, 

която се издига на все по-високо равнище, в което 

методологичните принципи на изследване са съобразени с 

постиженията на съвременното езикознание. Научните 

изследвания по морфология и тяхната проекция в методиката 

поемат насока, свързана не с изолираното изучаване на 

парадигматиката, а с обвързването ù със синтагматичните 

отношения между единиците в речта. След един дълъг период, 

характеризиращ се с традиционно-описателен подход към 

морфологичната парадигма, днес съвременните тенденции, 

насочени към обвързването на структурното и системното ниво 

на морфологията с нейното функциониране под влияние на 

функционално-комуникативния подход, очертаха нова посока на 

изучаване на езика от смисъл към форма и функция. 

Комуникативно ориентираното обучение наложи и нов подход 

към описание на езиковата система и преосмисляне на 

традиционните методи за изучаване на частите на речта. В новите 

учебни програми по български език от 2016 година се предполага 

прилагането на комуникативния подход в обучението по роден 

език в прогимназиален етап. Идеите на комуникативния подход 

очертават съдържателната рамка на новите учебни програми. 

Водещите насоки в него определят учебното съдържание, а 
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неговата същност и реализация е пряко свързана с 

технологичните аспекти на това съдържание. 

Обучението по морфология, в контекста на съвременната 

образователна парадигма, налага преосмисляне на традиционните 

методи за изучаване на частите на речта. Преходът от 

знаниецентристки към компетентностен подход в обучението по 

български език предполага целесъобразността от ясна 

технология, насочена към усъвършенстването на знанията за 

частите на речта и уменията за тяхната уместна употреба в текста 

съобразно трите типа компетентности в учебната програма по 

български език за прогимназиален етап – езикова, комуникативна 

и социокултурна.  

През последните години актуалността на изследванията в 

областта на комуникацията довеждат до всеобхватност на 

теоретичните основи на описание на ключовите компетентности, 

до развитие на различни подходи към проучване на 

комуникацията, до дефиниране на редица предмети и задачи на 

комуникативното обучение. Този контекст представя технологии, 

които са пряко свързани с овладяването на различни умения: 

 лингвистични умения – изразяващи се в 

материализирането на смисъла във форма и обвързването им с 

функционалните аспекти на употреба на езиковите единици. 

Изборът на форма, смисъл и употреба на частите на речта се 

представя в пряка зависимост от контекста. Лингвистичните 

умения се свързват с умения за разпознаване на смисловите 

връзки и отношения, експлицирани чрез думите [Димитрова 

2019: 51]; 

 когнитивни умения – разбирани като овладяване на 

познавателна дейност на учениците чрез процеси, средства и 

продукти, посредством които познанието за морфологичните 

единици се обективизира, а езиковите единици се преработват, 
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съхраняват и използват в процеса на комуникация [Димитрова 

2019: 49]; 

 социолингвистични умения, чиято дефиниция е 

усложнена и приемаме като сложни умения, характеризиращи се 

с висока преносимост във вариантни ситуации, включващи в себе 

си умения за интерпретиране на значенията на езиковите факти и 

тяхната уместна употреба в различни комуникативни ситуации; 

 текстолингвистични умения – разбирани като изходна и 

финална отправна точка в приложимостта на морфологичните 

единици като част от едно „смислово, структурно и езиково 

единство” – текста; образователният акцент „се поставя върху 

изучаване на комуникативното предназначение на класовете 

думи” [Георгиева 2017: 77]; 

 комуникативни умения – разбирани като 

необходимостта да се подобряват способностите на учениците да 

използват българския език резултатно за целите на учебната и на 

извънучебната комуникация [Петров 2012: 18]. 

Всички тези умения биват включени в областите на трите 

компетентности, а тяхното овладяване е пряко свързано с 

технологичните аспекти, реализирани чрез различни 

образователни практики. 

Понятието образователни практики се свързва, от една 

страна, със системно регулираните дейности на учителя по 

български език, които са насочени към развитие на комплекс от 

знания, умения и отношения у учениците, от друга страна, със 

стандартизираните действия за развиване на знания, умения и 

отношения. Образователните практики, схващани като система от 

дейности за развитие на знания, умения и отношения, са пряко 

свързани с учителя по български език. Дейностите на учителя се 

реализират посредством използването на традиционни и 

иновативни технологии на обучение и образование. Макар и 

нормативно регулирани дейности, тези образователни практики 
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предоставят възможност учителите да проявят творчески подход 

в избора на инструментариум в часовете по морфология.  

Образователните практики, схващани като 

стандартизирани действия за развиване на знания, умения и 

отношения, са насочени към учениците. Върху способността на 

ученика за развиване на знания, умения и отношения влияние 

оказват външните условия, потребностите на индивида от 

образование, личните му качества, целите, които той си поставя. 

Външните условия са пряко свързани с мотивацията, която 

учителят може да породи посредством дейностите, които избира 

в часовете по морфология. Обучението по морфология може да 

бъде ефективно, когато мотивира учениците да работя активно в 

процеса на обучение. Учителят е факторът, който би могъл да 

промени условията, при които мотивацията да бъде присъщо 

явление на много по-голям брой ученици, което гарантира и 

реализиране на поставените предварителни цели в обучението по 

морфология. Мотивацията съществува под формата на два 

отделни вида: 

Вътрешна мотивация – индивидът приема 

съществуването на вътрешна подбуда, породена в мозъчната кора 

и свързана с лични желания и потребности, към които човек е 

целеустремен. 

Външна мотивация – индивидът проявява определено 

поведение под влияние на фактори или най-често други човешки 

индивиди. Върху мотивацията, като необходимо условие за 

постигането на целите по морфология, влияние оказват явления 

като потребности на учениците, възможности, интереси, успехи, 

очаквания. 

Външният фактор във външната мотивация е 

преподавателят по български език, който целенасочено използва 

набор от средства, с които успешно въздейства върху учениците, 

за да постигне целите, които преследва. Наборът от средства са 
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традиционните и иновативните практики, които успешно могат 

да бъдат обвързани с интересите на ученика, така че да доведат 

до ефективност в обучението по морфология. 

Най-важна роля в технологичните аспекти на 

методическата система заемат упражненията като система, 

включваща сетивновъзприемаеми операции на преподаване и 

усвояване, схващана като съвкупност от задачи, при които се 

изпълняват рецептивни, репродуктивни и продуктивни действия 

[Димчев 2010: 149]. 

Преосмислянето на упражненията от гледна точка на 

комуникативната потребност на учениците е метод, заимстван от 

чуждоезиковото обучение, но адаптиран и приложим към нашата 

методическа традиция [Георгиева 2002: 40 – 41]. Съвременните 

технологични модели са насочени към: 

 овладяване на частите на речта във връзка с тяхното 

инхерентно (вътрешноприсъщо) значение; 

 преодоляване на най-често допусканите, регистрирани в 

ексцерпирания материал, граматически грешки; 

 усвояване на умения за правилна и уместна употреба, 

която е преосмислена през призмата на комуникативната 

насоченост в обучението. 

Комуникативно ориентирана система включва 

предкомуникативни упражнения (пряко свързани с езиковите 

компетентности), комуникативни упражнения (изграждащи 

комуникативни умения) и комбинирани (наречени синтетични от 

М. Георгиева) упражнения (обвързани с трите заложени в 

учебната програма компетентности – езикови, комуникативни и 

социокултурни).  

 предкомуникативни упражнения 

Комуникативният подход в обучението по български език 

налага езиковите единици да бъдат усвоявани в тяхното 

комуникативно предназначение, изградено от задължителното 
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овладяване на езиковата нормативност [Георгиева 2013: 141]. 

При този вид упражнения фокусът е поставен върху овладяване 

на знания за морфологичните единици до степен, необходима за 

прагматическото приложение на тези знания; трансформиране на 

знанията в умения за употреба на единиците от морфологичната 

парадигма, посредством преодоляване и недопускане на 

отклонения от страна на учениците от гледна точка на 

граматическата нормативност. Предкомуникативните 

упражнения съдържат задачи, свързани предимно с развиването 

на езикова компетентност. Лингвистичните акценти в учебното 

съдържание, свързани със семантичната, формално-

граматическата и функционалната характеристика на 

морфологичните единици, заемат голяма част от учебното 

съдържание по български език. Предкомуникативните 

упражнения включват в себе си упражнения за разпознаване и 

анализиране на езиковите явления /т.е. всички видове разбори/, 

упражнения за съпоставяне и сравняване на езиковите явления, 

както и упражненията за редактиране [Янкова, Симеонова 2004: 

67].  

 комуникативни упражнения 

Обучението по морфология не е самоцелно натрупване на 

знания за морфологичните единици, а целенасочен системен 

процес на овладяване на умения за тяхната употреба. 

Комуникативните упражнения са пряко свързани с формирането 

на комуникативната компетентност и със социокултурните 

компетентности във връзка с мотивирания избор на текстове. 

Текстовете са изходна и крайна точка, към която се задават 

въпроси и формулират отговори. При комуникативните 

упражнения се търси, извлича, подбира и използва информация 

от различни видове текст и от различни информационни 

източници за решаване на комуникативни задачи. 
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Основната цел на комуникативните задачи в 

експерименталната работа е да се постави акцент върху 

автоматизираността на лингвистичната информация по 

морфология. 

В обхвата на комуникативните упражнения влизат 

упражнения за рецепция на текст, упражнения за продукция на 

текста и рецептивно-продуктивни упражнения. Чрез такива 

упражнения се илюстрира комуникативното оправдание и 

предназначение на частите на речта в текстовото условие. 

 комбинирани упражнения 

Комбинираните упражнения са ориентирани към 

едновременно развиване на комуникативните и на 

лингвистичните умения и навици на учениците [Георгиева, 

Янкова 2013: 5]. 

Този вид упражнения имат най-висока фреквентност в 

часовете по български език и в обучението по морфология. Това 

се дължи на техните диференциални признаци – включването на 

лингвистична и комуникативна задача, работа върху един текст. 

Логическите и асоциативните връзки между отделните задачи в 

тези упражнения са съобразени със спецификата на 

комуникативната логика – от цялото – текста – към съставящите 

го части. Целостта, която притежава комбинираното упражнение, 

се постига чрез обвързаност на всички задачи в него [Георгиева, 

Янкова 2013: 5]. 

Комбинираните упражнения служат за едновременно 

осъществяване и на информативно-познавателни цели, и на 

комуникативно-практически цели, за формиране и 

усъвършенстване на лингвистични и комуникативни умения, за 

развитие на социокултурна и дискурсна компететност. По 

правило в този тип упражнения се включват задачи от всички 

езикови равнища, което ги прави изключително полезни и 

употребими в уроците, свързани с обучението по морфология. По 
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природа всяко едно упражнение чрез различи видове 

трансформация би могло да се превърне в комбинирано. 

В образователното взаимодействие е мотивирано 

присъствието на езикови, комуникативни и комбинирани 

упражнения, тъй като всеки вид има значение за реализация на 

посочените в програмата компетентности. Към всеки текст са 

формулирани различен брой задачи, които предполагат работа 

върху формата и съдържанието на текста и убеждават учениците 

в необходимостта от адекватен избор на езикови средства за 

изразяване на точно определен смисъл.  
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ИНТЕРАКТИВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН МОДЕЛ ЗА 

УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ЗА 

МЕСТОИМЕНИЯ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП  

 

Нора Димитрова Баланска, Антоанета Дойчева Стоянова   

 

INTERACTIVE TECHNOLOGICAL MODEL FOR 

MASTERING THE LEARNING CONTENT ON PRONOUNS IN 

LOWER SECONDARY EDUCATION 

 

Nora Dimitrova BalanskaAntoaneta Doycheva Stoyanova 

 

Abstract: The article presents an interactive technological model for 

mastering the learning content on pronouns in lower secondary 

education visualised via multimedia presentation (with an accent on 

the function of pronouns on different language levels and based on the 

132



 

 

text as a main unit of communication) in the context of the competency 

approach and the constructivist understanding of the personality 

based educational process (the questions and answers have varying 

levels of difficulty and allow differentiation based on the abilities of 

the individual student).  

 

Keywords: interactive technological model, pronouns, text, 

multimedia presentation, competency approach, personality based 

educational process. 

 

                                                                                                           

„Мъдър е не този, който знае много, а който знае нужното.“  

Есхил 

 

Неведнъж в научно-методическата литература от 

последните две десетилетия е разглеждан (самостоятелно или в 

контекста на цялостното обучение по роден език) проблемът за 

преподаването и усвояването на парадигмата от местоимения в 

българския език в прогимназиален етап в контекста на 

компетентностно ориентирания образователен процес (Т. 

Ангелова, Г. Янкова, С. Добрева, В. Владимирова и др.), 

нормативно обоснован с държавния образователен стандарт 

[Наредба № 5 2015] и учебните програми по български език и 

литература за V – VII клас [УП БЕ V 2016; УП БЕ VI 2017; УП БЕ 

VII 2018] и имплицитно представен в моделите за национално 

външно оценяване (НВО) в VII клас [Модел НВО 2018 – 2019; 

Модел НВО 2019 – 2020; Модел НВО 2020 – 2021]. 

В педагогическата практика на учителя по български език 

и литература преподаването на лингвистичната информация за 

местоимения и формирането на умения за тяхната употреба в 

речевата дейност на учениците е сериозно предизвикателство. 

Абстрактността на семантиката, която носят в себе си тези иначе 

133



 

 

пълнозначни части на речта, породена от специфичната им 

функция да назовават понятията не пряко, а опосредствано – чрез 

заместване на имената [Георгиев 1996: 65], поражда 

затрудненията у учениците да осмислят този важен за 

изграждането на комуникативната им компетентност материал от 

учебната програма по български език и литература. За това 

допринася и изучаването на видовете местоименията в една 

сравнително ранна възраст: 11 – 12 години (V и VI клас), 

отличаваща се с превес на конкретното и недостатъчно развитие 

на абстрактното мислене.  

Според актуалните учебни програми първата среща на 

учениците с местоименията като клас думи е в трети клас на 

началния образователен етап, когато се изучават личните 

местоимения в именителен падеж [УП БЕЛ III 2018]. Следва 

едногодишна пауза, тъй като местоименията не са включени в 

учебната програма за четвърти клас [УП БЕЛ IV 2019]. Така на 

учителя по български език и литература в прогимназиален етап се 

пада нелеката задача, развивайки езиковата компетентност на 

учениците, да задълбочи и разшири знанията им за 

местоименията, като „запълни“ в рамките на две учебни години 

(в V и VI клас) цялостната им парадигма от видове (Таблица № 

1), тъй като в учебното съдържание за седми клас липсват теми, 

които да указват или предполагат затвърждаване или 

разширяване на наученото (с изключение на работата по 

усъвършенстване на уменията за редактиране на текст – време, 

крайно недостатъчно за отстраняване на натрупани пропуски). 

Разпределението на материала за местоимения според учебните 

програми по български език и литература за V – VII клас е 

следното: 
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Таблица 1  

Местоименията в учебното съдържание по български език за 

прогимназиален етап 

 

Клас Теми Компетентности 

като очаквани 

резултати от 

обучението 

Нови понятия 

V  Изменяеми 

части на 

речта. 

Местоимение 

Разпознава 

изменяемите части 

на речта. Прави 

морфологичен 

анализ на 

съществително име, 

на прилагателно 

име, на числително 

име, на глагол. 

Правилно пише и 

изговаря частите на 

речта. Разпознава 

местоименията като 

заместващи и 

свързващи думи в 

изречението и в 

текста.  

изменяеми части 

на речта 

морфологичен 

анализ 

Лично 

местоимение  

 

Възвратно 

лично 

местоимение  

Разпознава личното 

и възвратно 

личното 

местоимение и 

определя 

граматичните им 

признаци. 

възвратно лично 

местоимение 
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Правилно използва 

формите на личното 

и на възвратно 

личното 

местоимение. 

Притежател 

но 

местоимение  

 

Възвратно 

притежателно 

местоимение 

Разпознава 

притежателното 

местоимение и 

възвратно 

притежателното 

местоимение и 

определя 

граматичните им 

признаци. Използва 

местоименията като 

заместващи и 

свързващи думи; 

правилно ги 

изговаря и пише. 

Правилно 

употребява в речта 

си притежателното 

местоимение и 

възвратно 

притежателното 

местоимение.  

притежателно 

местоимение 

възвратно 

притежателно 

местоимение 

VI Показателно 

местоимение 

Разпознава 

показателното 

местоимение и 

определя 

граматичните му 

признаци. Използва 

показателно 

местоимение 
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в свой текст 

показателните 

местоимения като 

заместващи и 

свързващи думи; 

правилно ги 

изговаря и пише. 

Въпросително 

местоимение 

Разпознава 

въпросителните 

местоимения и 

определя 

граматичните им 

признаци. 

Разпознава 

въпросителните 

местоимения като 

свързващи думи в 

сложно изречение. 

Използва правилно 

формите на 

въпросителното 

местоимение. 

 

въпросително 

местоимение 

Относително 

местоимение 

 

Отрицателно 

местоимение 

Разпознава 

относителните 

местоимения и 

отрицателните 

местоимения; 

определя 

граматичните им 

признаци. 

Разпознава 

относителните 

относително 

местоимение 

отрицателно 

местоимение 
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местоимения като 

свързващи думи в 

сложно изречение. 

Използва правилно 

формите на 

относителното 

местоимение и на 

отрицателното 

местоимение. 

Неопределите

лно 

местоимение. 

Обобщително 

местоимение 

Разпознава 

неопределителните 

местоимения и 

обобщителните 

местоимения; 

определя 

граматичните им 

признаци. Използва 

правилно формите 

на 

неопределителното 

местоимение и на 

обобщителното 

местоимение. 

неопределително 

местоимение 

обобщително 

местоимение 

VII - - - 

 

 Прочитът на очакваните резултати на ниво учебна 

програма извежда три акцента в преподаването на 

местоименията: овладяване на лингвистичните знания (езикова 

компетентност), развиване на умения за правилна от гледна точка 

на граматиката употреба (комуникативна компетентност), 

осмисляне на текстуиращата (като единство от текстоизграждаща 

и осъществяваща свързаност на текста) функция на 
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местоименията и прилагането ѝ в собствената (устна и/или 

писмена) речева дейност на ученика (комуникативна и 

социокултурна компетентност). Значимостта на третия акцент в 

процеса на усъвършенстването на речевата продукция и 

цялостната комуникативна компетентност на учениците е 

емпирично доказана в монографията на С. Добрева „Изучаването 

на класовете думи като текстоизграждащи/текстосвързващи 

средства (V – VII клас) [Добрева 2019: 210] .  

Прегледът на учебниците по български език за V и VI 

клас обаче показва, че именно този аспект от изучаването на 

местоименията е най-слабо застъпен (включително и в уроците за 

упражнение) за сметка на усвояването им като елемент от 

езиковата таксономия. Същевременно в публикувания Модел на 

Националното външно оценяване по български език и 

литература в VII клас за учебната 2018 – 2019 година 

местоименията са включени като самостоятелна тема от учебното 

съдържание. Така (за първи път от началото на 

стандартизираното външно оценяване на седмокласниците) през 

2019 г. и 2020 г. в изпитните тестове бяха включени задачи, пряко 

свързани с местоименията като части на речта. Въпреки 

декларираната в Мотиви за оптимизиране на част от задачите, 

включени в първи модул от НВО по български език и литература 

и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година 

увереност на МОН, че „водещ момент при проверката на 

знанията и уменията е тяхното практическо прилагане, а не 

извеждането на преден план на декларативните знания, свързани 

с възпроизвеждане на запаметена информация“, на практика 

задачите, проверяващи степента на овладяност на учебното 

съдържание за местоимения, бяха насочени изцяло към проверка 

на лингвистичните познания на учениците (Приложение № 1). 

Учителят, подготвящ учениците за НВО, лесно би могъл да 

изтълкува разминаването между намерения и реалност като 
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„сигнал“ да даде превес на постигането на лингвокогнитивните 

цели за сметка на комуникативно-практическите. 

 Анализът на накратко (и без претенции за 

изчерпателност) представените обективни фактори, предпоставя 

разноаспектните методически проблеми, пред които се изправя 

учителят по български език и литература в избора си на работещ 

технологичен модел при преподаването на учебното съдържание 

за местоимения. Доказа се през последните години 

необходимостта от допълване на традиционните модели на 

педагогическо общуване с иновативни интерактивни практики 

(особено актуални във време, налагащо непрекъсната готовност 

за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда). 

Това са предпоставки, провокирали желанието на авторите на 

статията да създадат и експериментират такъв урок за употреба 

на показателното местоимение, който може да бъде използван 

като основа за създаване на полифункционални учебни 

материали, затвърждаващи знанията и усъвършенстващи 

уменията за употреба и на другите видове местоимения. 

Представената в тази статия мултимедийна презентация 

визуализира интерактивен технологичен модел за изучаване на 

показателни местоимения в 6. клас с акцент върху проявленията 

им на различни езикови равнища и базиран върху текста като 

основна комуникативна единица. В контекста на 

компетентностния подход и на конструктивисткото разбиране за 

личностно ориентиран образователен процес въпросите и 

задачите са с различна степен на трудност и позволяват 

диференциране според възможностите на конкретни ученици, с 

които се работи. Изображенията не просто онагледяват 

словесната част на изложението, а провокират учениците към по-

висока активност и по-пълноценна рецепция на текста. В реална 

среда задачите се изпълняват в малки групи, а при електронно 

обучение от разстояние се допълват с дигитални ресурси – 
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онлайн хронометър, индивидуален чат, в който учениците да 

записват отговорите си и др. 

За да бъде приложено на практика разбирането за 

интегративния характер на двукомпонентния учебен предмет 

Български език и литература, както и с оглед на необходимостта 

от развиването в единство на езиковата и социокултурната 

компетентност на учениците, въпросите и задачите от урока са 

базирани върху откъси от текста „Чудото на четенето“ на Георги 

Господинов [Господинов 2013: 132 – 135], който е представен със 

съкращения и незначителни промени, обусловени от 

реализирането на дидактическите цели (Приложение № 2). 

Основание за този избор е намерено и в позицията на К. Димчев 

за свързването на език с култура като „връх в пирамидата от 

образователни функции“ и изведеното в тази връзка обогатяване 

на културата на подрастващите като „фактор за хуманизация на 

образованието“ [Димчев 2011: 15].  

Оправдавайки очакванията, въведението, представящо 

писателя Георги Господинов (Фигура 1) и неговия текст 

провокира емоционалната реакция на учениците и ги мотивира за 

работа, като създава позитивна атмосфера в класната стая. Всеки 

абзац от текста на автора е разположен на отделен слайд от 

презентацията (Фигури  2,  3,  4,  5 и  6), 

 

 
 

Фигура 1 Въвеждащ слайд 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 2 Първи абзац от 

текста 
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Фигура 3 Втори абзац  

от текста 

 
Фигура 4 Трети абзац   

от  текста 

 

Фигура 5 Четвърти абзац 

от текста 

 

Фигура 6 Пети абзац 

от текста 

 

Внимателният подбор на онагледяващите словото на 

писателя изображения допринася за възприемането и 

осмислянето на посланията на текста и се отразява върху 

активността на учениците – по-голямата част от тях изразяват 

желание да отговорят на поставените въпроси за формулиране на 

темата и предмета на текста (Фигура 7). Предполагаемите 

отговори експлицират знания за елементите на речевата 

ситуация, получени в V клас, и дават основания за дискусия 

относно наличието/липсата на допирни точки между 

оригиналното заглавие на текста и предложените от учениците, 

както и върху значимостта на избора на заглавие в писмените 

текстове на професионалните писатели и на самите ученици 

(Фигура 8). 
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Фигура 7 Въпроси върху 

съдържателните аспекти 

на текста 

 
 

Фигура 8 Слайд, провокиращ 

дискусия  относно значимостта 

на озаглавяването 

 

Функционирането на текста според сферата на общуване 

и подбора на съответстващите му езикови средства са 

представени в няколко задачи. Две от тях (Как разбирате 

смисъла на изречението „А събуждащият книги събужда 

светове.“? и Какво е отношението на автора на текста към 

четенето?) са за осмисляне на метафоричността на текста и за 

коментар на изразеното от автора лично отношение като ключови 

особености във функционирането на художествения текст 

(Фигура 9). Въпросите са провокативни, нямат еднозначен 

отговор и стимулират устната речеизява на учениците, които, 

подпомогнати и насочвани от учителя, трябва да се стремят към 

създаването на пълноценни и аргументирани микротекстове. 

Съпоставката между научен и художествен текст (Фигура 10) 

следва отработен в предходни часове алгоритъм, а изискването за 

аргументиране на позиция тренира умения за работа върху жанра 

отговор на научен въпрос. 
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Фигура 9 Осмисляне на 

художествеността на текста 

Фигура 10 Определяне на 

вида на текста по изучен 

алгоритъм 

Поставените в следващите два слайда (Фигури 11 и 12) 

въпроси целят активирането и затвърждаването на уменията на 

учениците за „четене с разбиране“ като съществен елемент от 

развитието на функционалната им грамотност. Едната задача е 

двуаспектна (Открийте и препишете от текста изречението, 

което съдържа определение за сродни думи.) – адресирана е 

както към възприемането на информацията от текста, така и към 

реактивиране на изучена лингвистична информация (Фигура 12). 

Дефинирането на термин (в конкретния случай – сродни думи) 

имплицитно насочва към затвърждаване на усвоеното в 

предходните часове учебно съдържание за особеностите на 

научния текст. 

 

Фигура 11 Откриване на 

дефиниция 

 

Фигура 12 Извличане 

на информация 
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На морфологично равнище степента на овладяност на 

лингвистичната информация за местоименията, изучени в пети 

клас (лични и притежателни), се проверява, като се обвързва с 

тяхната лексикална специфика да проявяват омонимия (Фигура  

13). Така се създава полисемантична задача за разпознаване на 

омонимия, актуализиране на познатата на шестокласниците 

парадигма на личните и притежателните местоимения, на 

понятието граматично значение на думата, както и на уменията 

за морфологичен анализ на местоимение: 

 

 
 

Фигура 13 Полисемантична задача 

 

Темата на учебния час – Показателно местоимение. 

Упражнение – се въвежда чрез задача, насочваща вниманието на 

учениците към способността на показателното местоимение да 

индивидуализира посоченото (Фигура 14): При преписването на 

текста в първото изречение по погрешка е поставена думата 

„един“. На нейно място трябва да бъде поставена думата, 

която посочва, че става въпрос не за какъвто и да било текст, а 

именно за текста, който четем в момента. Досещате ли се коя 

е тя?, разпознаването на конкретното показателно местоимение 

като част на речта и определянето на граматичните му 

особености. Поставените задачи подготвят учениците за 

възприемане на многоаспектността на показателното 
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местоимение: като част на речта със свои лексико-граматични 

особености, които обуславят употребата му на морфологично и 

синтактично равнище, но и като текстоизграждащо и 

текстосвързващо средство на кохезивно равнище. 

 

 
Фигура 14 Въвеждане на темата на урока 

 

Актуализирането на лингвистичната информация за 

показателните местоимения се съдържа в две задачи – за 

разпознаване и морфологичен анализ на показателните 

местоимения (Фигура 15) от нарочно избран фрагмент на текста, 

съдържащ примери за всички разновидности на изучавания вид 

местоимение, и за обобщаване на същността,  

граматическите особености и употребата на 

показателните местоимения посредством попълване на липсващи 

думи в твърдения (Фигура 16). Задачите са пряко свързани с 

разширяването на езиковата компетентност на учениците. 

Образователните цели, които се поставят чрез тези задачи, са 

съотносими с първото познавателно ниво – знание – от 

таксономията на Блум и в този смисъл са подходящи за тези от 

подрастващите, които изпитват затруднения при разбирането и 

прилагането на езиковата информация. 
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Фигура 15 Морфологичен  

анализ 

 

 Фигура 16 Актуализиране на 

лингвистичната информация за 

показателно местоимение 

 

 

Проявленията на показателните местоимения на 

синтактичното езиково равнище се упражняват посредством 

задачи за синтактичен анализ и формулиране на достигнатия чрез 

тяхното изпълнение извод (Фигури  17 и  18). Усложняването на 

инструкциите с включването на знания за елементи от различни 

езикови равнища (Подчертайте показателните местоимения от 

вторите изречения на първия и втория абзац според ролята им в 

изречението.) или междупредметни връзки (Открийте 

изречението, в което е споменато заглавието на творба на 

Йордан Йовков. Каква е ролята на показателното местоимение 

в него?) насочва пряко към очаквания резултат от областта на 

социокултурните компетентности: Разбира инструкции и работи 

по зададен модел в училищна и в извънучилищна среда [УП БЕ VI 

2017]. Развиването на това умение изисква систематични усилия 

от страна на прогимназиалния учител, а обективна обратна 

връзка за степента му на постигнатост се получава едва на НВО в 

края на седми клас. 
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Фигура 17 Синтактичен 

анализ 

 
Фигура 18 Обобщение на 

проявленията на показателното 

местоимение на синтактично 

равнище 

 

Специален акцент в хода на урока се поставя на 

осмислянето на текстуиращата роля на показателното 

местоимение в прагматичен аспект (Фигури 19 и 20). Вниманието 

на учениците се насочва към ролята на местоименията като 

средства за кохерентност и кохезия на текста, както и за 

избягване на ненужните повторения в продуцираните от самите 

тях устни и писмени текстове (отговор на житейски въпрос, 

отговор на научен въпрос, трансформиращ преразказ, сбит 

преразказ, съчинение). 

 

Фигура 19 Текстуираща  

роля на  показателното 

местоимение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 20 Обобщаване на 

текстуиращата роля на 

показателното местоимение 
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Последната задача: Кой ще успее първи да формулира 

четири правописни правила, свързани с последния абзац на 

текста? (Фигура 21), цели динамизиране на учениците, 

преодоляване на натрупаната от активната работа умора и 

създаване на позитивен финал на учебния час: 

 

 
Фигура  21 Финал на учебния час 

 

 

Обичаният от подрастващите състезателен елемент 

допринася за реализирането на тази цел, а нетипичната за 

учениците формулировка – не да редактират, а да открият 

проявленията на езиковите правила – усложнява условието и ги 

поставя в различна от обичайните учебна ситуация. Задачата 

може да бъде разнообразявана посредством различни подходи – 

чрез екипна работа, „пренасяне“ на състезанието в дигиталния 

свят, поставяне на допълнителна задача за създаване на 

викторина и др. Предвид факта, че избраният фрагмент от текста 

изобилства от местоимения, се очаква част от формулираните 

правила да са свързани с правилната им употреба. 

Спазването на темп на работа в часа е необходимо 

условие за реализирането на поставените методически цели. По 

тази причина на учениците са раздадени предварително 
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подготвени работни листове – ресурс, който едновременно 

обезпечава изпълнението на задачите в учебния час и подпомага 

самоподготовката на учениците вкъщи (Приложение № 2). Друго 

не по-малко важно положително следствие от този модел на 

работа е усъвършенстването на уменията на подрастващите да 

боравят с няколко източника на информация едновременно.  

Работният лист ще улесни учениците и при изпълнението 

на поставената им домашна работа – да създадат отговор на 

научен въпрос на тема Защо показателните местоимения са 

важни за създаването на текст?. Жанрът на писмения текст не 

е избран случайно – продуцирането на отговор на научен въпрос 

е заложено в учебната програма за шести клас като развиващо 

комуникативната компетентност умение [УП  БЕ VI 2017].  

Апробираната в реална и виртуална среда урочна единица 

предлага такъв модел за реализиране в единство на 

информативно-познавателните и комуникативно-практическите 

цели на обучението по роден език, който не е инвариантен и 

може да бъде допълван или видоизменян. За да постигне 

търсената резултатност – повишаване на комуникативната 

компетентност на учениците – е необходимо изборът на текст и 

начинът на представянето му пред аудиторията да бъдат 

обвързани и с усвояването на учебното съдържание в неговия 

контекст, и с развитието на социокултурната компетентност на 

учениците, и с факта, че всеки човек (и в частност – 

подрастващите) учи по-ефективно, когато е ангажиран 

емоционално и чрез възможно най-много сетива. 
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Приложение № 1 

 

Задачи от НВО, свързани с учебното съдържание за местоимения 

 

1) Национално външно оценяване по български език и 

литература – VII клас, 17 юни 2019 година, вариант 1  

Прочетете изречението и изпълнете задачите от 9. до 15. 

включително.  

Символиката, закодирана в чипровските килими, е древна и 

вероятно в корените ѝ се крият много магически и религиозни 

знаци.  

 

9. Какъв е видът на местоимението, употребено в 

изречението?  

А) лично местоимение  

Б) показателно местоимение  

В) притежателно местоимение  

Г) неопределително местоимение 

 

2) Национално външно оценяване по български език и 

литература – VII клас, 15 юни 2020 година, вариант 1 

 

8. Какво е подчертаното местоимение тази, употребено в 

четвъртия абзац на текста? 

А) лично местоимение 

Б) притежателно местоимение 

В) показателно местоимение 

Г) относително местоимение 

 

14. Запишете в листа за отговори САМО ДВЕТЕ относителни 

местоимения, употребени в четвъртия абзац на текста. 
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17. Препишете текста, като поправите допуснатите 14 

(четиринадесет) грешки – правописни, пунктуационни и при 

членуване.  

Рекламата е сретство за въздействие и се иследва от 

широк кръг специалисти. Езика на савременната реклама, 

отразява начинът ни на общуване, като същевремено налага 

тенденций, които се проявяват във всекидневното говорене. 

Макар най често да превличат вниманието ни с свойте (бел.авт.: 

подчертаването е мое) изображения, рекламите са предимно 

послания, изръзени словестно.  

 

 

Приложение № 2 

 

ПОКАЗАТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ 

РАБОТЕН ЛИСТ 

 

Ако не четете ................ текст, той не съществува. И това е 

първото чудо на четенето. Всяка книга, която стои затворена в 

библиотеката, е като онова спящо царство от приказката. Ако 

отвориш книгата и зачетеш малко, царството оживява. Има 

такава магия, която се получава от срещата на поглед и буква. От 

тази целувка между окото и написаното чудото се случва. 

Първото, което искам да ти кажа лично и тихо е, че имаш да 

събуждаш толкова много книги от съня им. Приеми го като малък 

подвиг. Ти си тази, която събужда книги. Ти си този, който 

събужда книги. А събуждащият книги събужда светове. 

Книгите ни учат на още едно чудо, на чудото да се учудваме. Те 

се грижат много внимателно за това чувство. Не е случайно, 

дето двете думи – „чудо“ и „учудване“ – имат общ корен. Като 

спрем да се учудваме, и чудото изчезва. Преди известен брой 

години, е, не чак толкова много, прочетох приказките на 
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Андерсен. Толкова нощи нарочно се правех на заспал, за да 

изненадам точно в полунощ играчките си – вече знаех, че 

оживяват.  

Вие, които оставате на тази страница с мен, печелите още две 

тайни. Едната е, че се променяме според книгите, които четем. 

Сигурен съм в това, че човек, който е прочел „Серафим“, вече е 

поне с една троха по-добър. И другата тайна, нека също си остане 

между нас, е, че четящият човек е красив. Хайде сега, като 

минаваш пред огледалото, хвърли едно око, небрежно, между 

другото. Как е, а? 

 Ами това е от мен. Аз съм дотук. Толкова ти завиждам, 

че имаш възможността да събуждаш нови книги и непознати 

светове. Давай, сега си ти! На четящите ти очи и разлистващи 

пръсти се надяват всички истории. 

 

1. Коя е темата на текста? 

________________________________________________________ 

2. Как бихте го озаглавили? 

________________________________________________________ 

3. Как разбирате смисъла на изречението „А събуждащият 

книги събужда светове.“? 

4. Какво е отношението на автора към четенето? 

5. Открийте и препишете от текста изречението, което 

съдържа определение за сродни думи. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Запишете от текста: 

 6.1. Две чудеса на четенето 

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 6.2. Двете тайни, които печелим от прочитането му 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

7. В кой абзац ти е омоним с три различни граматични 

значения? Направете им морфологичен анализ, за да се 

обосновете. Каква роля в изречението изпълнява всяко от 

тях? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

8. Двама шестокласници спорят. Единият казва, че текстът е 

научен, а другият – че е художествен. С чие мнение сте 

съгласни? Аргументирайте се. Кои езикови особености ще ви 

помогнат да докажете твърдението си? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

9. При преписването на текста в първото изречение по 

погрешка е поставена думата „един“. На нейно място трябва 

да бъде поставена думата, която посочва, че става въпрос не 

за какъвто и да било текст, а именно за текста, който четем в 

момента. Досещате ли се коя е тя? Определете граматичното 

ѝ значение. 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10. Подчертайте всички показателни местоимения в първия 

абзац на текста. Препишете ги според вида им (без 

повтарящите се) и им направете морфологичен анализ. 

10.1. За близки лица и предмети   

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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10.2. За далечни лица и предмети  

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10.3. За признаци 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

10.4. За количество 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

11. Обобщете същността, граматичните особености и 

употребата на показателното местоимение, като поставите 

точните думи на празните места в твърденията. 

 Речник: толкова, лица, предмети, число, връзка, 

количества, признаци, род 

Замества  наименования на _________ и  ________________, 

техни __________________ и ___________________________ . 

Мени се по _______  и ___________ (с изключение на 

_______________________). Служи за _________________ 

между отделните изречения или абзаци  в текста. 

 

ИЗПЪЛНЕТЕ ЗАДАЧИ ОТ 12. ДО 14. ВКЛЮЧИТЕЛНО. ВЪЗ 

ОСНОВА НА ОТГОВОРИТЕ СИ НАПРАВЕТЕ ИЗВОД ЗА 

РОЛЯТА НА ПОКАЗАТЕЛНОТО МЕСТОИМЕНИЕ В 

ИЗРЕЧЕНИЕТО. 

12. Подчертайте показателните местоимения от вторите 

изречения на ПЪРВИЯ и ВТОРИЯ абзац според ролята им в 

изречението.  

13. Открийте изречението, в което е споменато заглавието на 

творба на Йордан Йовков. Каква е ролята на показателното 

местоимение в него? __________________ 
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14. Открийте в ЧЕТВЪРТИЯ абзац показателното 

местоимение, което в изречението изпълнява роля на 

обстоятелствено пояснение и го подчертайте. 

 

Извод: В изречението показателните местоимения могат да 

изпълняват служба на 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

15. Кой израз замества подчертаното словосъчетание във 

ВТОРИЯ абзац? 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

16. Коя дума свързва първите две изречения в текста? 

________________________________________________________ 

      16.1. Коя част от първото изречение замества тя? 

________________________________________________________ 

17. Какво замества подчертаното местоимение в 

ЧЕТВЪРТИЯ абзац? ____________ 

18. Формулирайте четири правописни правила, свързани с 

последния абзац на текста? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

ДОМАШНА РАБОТА: Напишете кратък отговор на следния 

научен въпрос: Защо показателните местоимения са важни за 

създаването на текст? 

 

Използвани електронни ресурси: 

Model NVO  

2018 – 2019 

Model na natsionalnoto vanshno otsenyavane 

po balgarski ezik i literatura v VII klas za 
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uchebnata 2018 – 2019 godina. 

https://mon.bg/bg/100149 

Model NVO  

2019 – 2020 

Model na natsionalnoto vanshno otsenyavane 

po balgarski ezik i literatura v VII klas za 

uchebnata 2019 – 2020 godina. 

https://mon.bg/bg/100149 

Model NVO  

2020 – 2021 

Model na natsionalnoto vanshno otsenyavane 

po balgarski ezik i literatura v VII klas za 

uchebnata 2020 – 2021 godina. 

https://mon.bg/bg/100149 

Motivi  

2015 – 2016  

Motivi za optimizirane na chast ot zadachite, 

vklyucheni v parvi modul ot NVO po 

balgarski ezik i literatura i po matematika v 

VІІ klas za uchebnata 2015/2016 godina. 

https://mon.bg/bg/100149 

Наредба № 5  

2015 

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за 

общообразователната подготовка (акт. 

07.10.2020 г.). https://www.mon.bg/bg/59 

UP BEL III 2018 Uchebna programa po balgarski ezik i 

literatura za III klas (obshtoobrazovatelna 

podgotovka). http://www.mon.bg 

UP BEL IV 2019 Uchebna programa po balgarski ezik i 

literatura za IV klas (obshtoobrazovatelna 

podgotovka). http://www.mon.bg 

UP BE V 2016 Uchebna programa po balgarski ezik i 

literatura, komponent balgarski ezik, za V 

klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). 

http://www.mon.bg 

UP BE VI 2017 Uchebna programa po balgarski ezik i 

literatura, komponent balgarski ezik, za VI 

klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). 

http://www.mon.bg 
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UP BE VII 2018 Uchebna programa po balgarski ezik i 

literatura, komponent balgarski ezik, za VII 

klas (obshtoobrazovatelna podgotovka). 

http://www.mon.bg 

 

Източници на изображенията и видеоклиповете в 

презентациите:  

https://www.pinterest.com  

https://www.google.bg 

https://www.shutterstock.com 
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СПЕЦИФИКА НА РАБОТАТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Ралица Петрова Георгиева 

 

SPECIFICITY OF WORKING ON RETELLING IN THE 

KINDERGARTEN 

 

Ralica Petrova Georgieva 

 
Abstract: The text presents the importance of working in the native 

language in kindergarten with the aim of developing one of the key 

competences – communicative competence. A model of working on 

retelling in pre-school age is presented in a synthesized form, and th 

eimportance of text selection, the organization of the pedagogical 

situation, the teacher’s role and the benefits of mastering retelling for 

children’s future development is clarified. 

 

Key words: communicative competence, retelling, pre-school 

education, picture plan of the text, kindergarten, pedagogical 

situation, text. 

 

Образованието в своята цялост е преди всичко подготовка 

за активно, пълноценно, осъзнато и отговорно участие в 

различните сфери на живота. Поради тази причина, с течение на 

времето, се „избистря“ идеята, че в процеса на учене трябва да се 

изграждат т. нар. ключови компетенции – комуникативна, 

социална, гражданска, култорологична, дигитална и т. н. Като 

фундаментална за развитието на всяка друга компетентност се 

явява комуникативната. Според К. Димчев този термин 

(комуникативна компетентност) съответства семантично и 
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функционално на термина комуникативноречева компетентност и 

осигурява резултатно общуване чрез възприемане и създаване на 

текстове в устна и писмена форма. 

Полагането на основите за придобиване на 

комуникативна компетентност се поставя в най-ранна възраст, 

поради което предучилищното образование се явява първо 

стъпало. В този ранен етап от детското развитие основен 

приоритет в работата по роден език в детската градина е 

формирането, развитието и усъвършенстването на свързаната 

реч. Този приоритет е заложен и в Държавните образователни 

изисквания в образователно направление „Български език и 

литература“. Направлението е разделено на шест образователни 

ядра: Свързана реч; Речник; Граматически правилна реч; Звукова 

култура; Възприемане на литературно произведение; 

Пресъздаване на литературно произведение. Всички тези 

образователни ядра са свързани помежду си в стройна система, 

която в края на предучилищното образование, трябва да е 

подготвила децата за продължаване в училище и усвояване на по-

сложни знания и умения. Ядрата са взаимосвързани и няма как 

едното да бъде усвоено без другото, но все пак като най-сложно 

се явява образователното ядро „Пресъздаване на литературно 

произведение“. В края на първа възрастова група (3 – 4-годишни) 

в детската градина очакваните резултати по това образователно 

ядро са, че децата могат да наизустяват, според възможностите 

си, цялостно или част от кратки стихчета и римушки. Във втора 

възрастова група (4 – 5-годишни) се очаква децата да казват 

наизуст стихчета, гатанки, римушки и да преразказват по дадени 

опори кратки приказки. Очаква се и да могат сами да избират и 

играят роли на герои от познати литературни произведения. В 

трета подготвителна възрастова група (5 – 6-годишни) се очаква 

вече децата да изпълняват изразително конкретен художествен 

текст и да измислят игри по познати литературни произведения. 
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В четвърта подготвителна възрастова група (6 – 7-годишни) 

децата трябва да могат да участват в драматизиране на приказки 

и разкази, както и да умеят да преразказват приказка или разказ, 

като импровизират реплики и използват подходящи средства за 

комуникация. 

За да се постигнат очакваните резултати изключително 

важна роля придобива обучението по преразказ в детската 

градина. По своята същност преразказът в детската градина се 

различава от преразказа в начален етап на училищното 

образование, което е обусловено от възрастовите характеристики 

на децата в предучилищна възраст. За детската градина е 

характерен само т.нар. свободен преразказ (наричан и само 

преразказ), който е в устна форма. Макар, че с течение на 

времето дидактическите задачи започват да съдържат уточнения, 

които усложняват задачата на децата (напр.: разкажете подробно 

или кратко случката; разкажете момента, който ви харесва най-

много; разкажете приказката от името на герой и др.) не може да 

се говори за различни видове преразказ в детската градина. За 

постигане на добри резултати много важен е подборът на 

текстовете, които ще се преразказват. Те най-често са приказки, 

басни, кратки разкази. Избраният текст трябва да отговаря на 

няколко основни изисквания: 

 Избраната литературна творба трябва да е с висока 

художествена стойност; 

 Да има сравнително опростен сюжет, който да е 

занимателен за децата; 

 Да има ограничен брой действащи лица, за да могат 

децата да ги запомнят; 

 Да бъде с ясна композиция и децата да разбират 

последователността на действията във времето и пространството; 

 Да има умерено присъствие на пряка реч; 
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 Да не съдържа непознати думи, а ако все пак има, то те да 

са минимално количество; 

 Да не съдържа сложни форми на речта; 

 Текстът да не е твърде дълъг, за да могат децата да го 

запомнят и преразкажат устно; 

 Да е съобразен с индивидуалните интереси на децата и да 

предизвиква интереса им. 

При работа по преразказ в детската градина добър подход 

е да се използва картинен план на текста, което е застъпено и в 

познавателните книжки за направлението. По своята същност 

картинният план на текста е серия от картини, изобразяващи в 

обобщен вид епизод от историята, която ще се преразказва. Тези 

картини помагат на детето да се ориентира в последователността 

на историята и героите, които участват в нея. Добре е всяко дете 

да разполага със свой картинен план, по който да работи. 

Методическата работа може да протече в няколко етапа, като 

всеки следващ е по-сложен. 

1. Съотнасяне на текст към картина: първоначално децата 

трябва да разпознаят от коя приказка са илюстрациите, кои са 

героите, изобразени на тях, какво правят те; затова се започва с 

текстове, които децата добре познават, а на по-късен етап се 

минава и към непознати текстове. 

2. Подреждане на серия от картини, които са разбъркани, а 

детето трябва да ги подреди в тяхната последователност спрямо 

текста. 

3. Отнемане на излишна картина от серията: в серията от 

картини има изображение, което е от друг текст и децата трябва 

да определят кое е то. Задачата може да се усложни, като 

излишното изображение е от позната приказка и децата трябва да 

познаят коя е тя, да назоват героите и т.н. 
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4. Добавяне на пропусната картина: децата имат няколко 

картини, но една част липсва. Те трябва да изберат липсващата 

картина от няколко предложения. Липсващата част в началото на 

работата е добре да бъде от началото на историята, а 

впоследствие задачата може да се усложни и тя да бъде от 

средата или от края на случката. 

При подобен модел на работа децата постепенно се 

подготвят да започнат да преразказват цели текстове. Самата 

педагогическа ситуация за работа върху преразказ в детската 

градина също има своята специфика и трябва да съдържа няколко 

основни компонента: 

1. Уводна част – учителят трябва да предизвика интереса 

на децата и да ги мотивира да се включат активно в 

предстоящото занимание. Това може да стане чрез разнообразни 

методически  похвати: запознаване с автора – чрез негов портрет, 

представяне на друго произведение от автора, което би било 

интересно за децата; пускане на подходяща музика, свързана с 

текста, който ще бъде разглеждан (напр. има песен „Вълкът и 

седемте козлета“); използване на мултимедийни презентации, 

които привличат интереса на децата; импровизирана изложба с 

картини, които деца сами са нарисували във връзка с 

предстоящата педагогическа ситуация и др. 

2. Запознаването на децата с текста – учителят го прочита 

изразително с подходяща интонация, правилна дикция, темп и 

т.н. Тук целта е децата да слушат, разбират и възприемат 

цялостно произведението. Възможно е на този етап да започне 

работа с картинния план на текста, който децата да наблюдават, 

докато учителят чете. 

3. Кратка беседа върху съдържанието на произведението – 

целта е отново възприемането на текста от децата. Учителят 

трябва да им помогне да разберат структурата и съдържанието на 

текста първоизточник, да определят темата му, да откроят 
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основните герои и моменти в текста и тяхната последователност. 

Тук е моментът да се обяснят и непознатите думи, да се упражни 

изговарянето им, да се насочи вниманието на децата към 

художествените средства, използвани в текста и да им бъдат 

обяснени по подходящ за възрастта им начин. През цялото време 

могат да се използват различни нагледни, словесни и игрови 

похвати, които да задържат вниманието на децата. Учителят 

може да насочва децата чрез въпроси от типа на: За какво се 

разказва в текста? Кои са главните герои? Къде се развива 

действието в приказката? Как започва и как свършва приказката? 

Кои герои извършват добри дела и кои лоши? Правилно ли 

постъпва …? Как бихте постъпили вие? и т.н. Всичко това има за 

цел децата да се върнат многократно към текста и да обмислят и 

запомнят всеки един от важните моменти в него. В този етап се 

отделя и внимание на заглавието, защото то често се съотнася с 

темата на текста и думите в него се явяват ключови за текста. 

Продължава работата и с различните словесни, нагледни и игрови 

похвати.  

4. Повторно четене на произведението – учителят вече 

поставя дидактическа задача на децата и прочита текста 

повторно, за да могат те, вече съсредоточени върху нея, да 

слушат произведението. 

5. Преразказване на текста от децата – това е най-важният 

компонент от педагогическата ситуация. Важно е да се помогне 

на всички деца да се включат в този етап. Ролята на учителя е да 

им помага с въпроси, да им предлага различни езикови 

конструкции и да им покаже как да свързват частите на текста. 

Важно е да се задържи вниманието на всички деца. Това става 

чрез различни образователни техники, като например: учителят 

разделя децата на групи и им поставя задача заедно да направят 

преразказ, а едно от тях трябва да го разкаже (децата могат сами 

да изберат „разказвача“); текста да се разказва на части от 
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различни деца, като разпределението може да стане чрез 

използване на илюстрациите от картинния план (децата си теглят 

изображение, определят последователността и разказват момента, 

който им се е паднал); въвеждане на нов адресат (напр: мама, на 

която ще го разкажат вечерта; куклата, която обича приказки; 

зайчето, което никога не е слушало приказки и т. нат.) 

Учителят оценява всеки детски преразказ веднага, като 

дава възможност и на другите деца да изразят мнението си, като 

внимава да не допуска негативни реакции, които биха могли да се 

отразят на по-неуверените деца. Преразказите могат да бъдат 

записани с цел диагностика и открояване на типичните грешки и 

разработване на методика за превъзмогването им и др. В края на 

педагогическата ситуация е добре да се приключи с някоя 

подвижна игра, музика или занимателна задача, като независимо 

от избраното, то трябва да е в някаква връзка с разглеждания 

текст. 

Работата върху преразказ в детската градина е от 

изключително значение за езиковото развитие на децата –  

повишава се тяхната комуникативна компетентност, тяхната 

емоционална интелигентност, предлагат им се готови езикови 

модели и начини за тяхното използване, обогатява се 

речниковият им запас, възбужда се интересът им към познати и 

непознати текстове, което спомага и за развитието и 

постиженията им в училище и в живота занапред. Поради всичко 

това е от изключителна важност да се постигне едно добро ниво 

на осъзнаване на спецификите на преразказа и да се 

усъвършенстват начините за работа върху него в този важен етап 

от развитието на децата.  
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ИНТЕГРАТИВНИ ВРЪЗКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА 

НАЧАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА КУЛТУРА И САМООЦЕНКА 

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Светла Христова Петкова, Джейлян Урал Дауд 

 

INTEGRATIVE LINKS FOR FORMING 

INITIAL TECHNOLOGICAL CULTURE AND SELF-

EVALUATION 

PREGNANCY AGE 

 

Svetla Hristova Petkova, Dgeilian Ural Daud 

 
Abstract: An integrated approach to education is becoming a 

necessity because of the rising awareness of the information.. 

Integrative tendencies are increasingly being identified as specific 
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ways of improving the structure of learning content to help teenagers 

to better understand the phenomena of reality. 

  

Keywords: Integral approach, constructive-technical activity. 

 

Естествен резултат и функция на усилените комуникации 

във всички сфери на социалната реализация на човека са 

интегративните тенденции в процеса на обучението и 

възпитанието. Необходимостта от тяхното засилване и 

обогатяване е очевидна. 

Целта на интегративния подход, като единен процес, 

отделните компоненти на който се реализират основно в 

различните дейности, е усвояването от подрастващите на знания 

за природата, човека и обществото в единство. Идеята е във 

всички дейности по различните образователни направления да се 

засилят интегративните функции (тенденции). Те са заложени 

както в целите и задачите на обучението, така също и в 

образователното съдържание. Взаимодействието между 

отделните дейности е един от факторите за повишаване на 

ефективността на този процес. 

Необходима предпоставка за усъвършенстване на учебно-

възпитателната работа с децата е разкриването и използването на 

различни възможности за осъществяване на целесъобразна 

интеграция във всички дейности във възпитателно-

образователния процес в детската градина. 

В исторически план проблемът за интеграция в 

образованието преминава през три фази на приложение: 

● Първата фаза е в началото на XX и се характеризира с 

интегриране на труда в обучението като обединяващ фактор на 

знанията и уменията, изучавани по различните учебни предмети. 

● Втората фаза на приложение на интеграцията започва 

през 1952 г. и се нарича „интердисциплинарни връзки“. 
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Въвеждането на интердисциплинарните връзки помага на 

учениците за изграждането на знания в „системност, 

дълбочинност, пълна информираност, гъвкавост, чрез които се 

постига цялостност и завършеност на изучаваните познавателни 

области” [9]. 

● Трета фаза – през 60-те години на XX век. Въведено е 

понятието интеграция от англичанина Г. Спенсер.  

Произходът му идва от латинската дума integration – цял, 

но тя не отразява съдържанието на процесите, които определят 

този термин днес. 

Цел на интегративното обучение в предучилищна възраст 

е да положи основите на цялостната представа за природата и 

обществото и за оформянето на отношението към законите на 

тяхното развитие. Задачата на интеграцията е да помогне на 

учителите да представят учебното съдържание по 

образователните направления в единство, в съответствие с целта 

и функциите на образованието. Днес „Пред предизвикателства е 

изправен трудоемкият, продължителен и сложен процес на 

формиране на ключови компетентности в контекста на 

взаимосвързаността на дейности през различните образователни 

етапи на осъществяването си. В този прагматичен контекст 

актуален, значим и поставящ много въпроси е проблемът за 

реализирането на компетентностно ориентиран обучителен 

процес още през периода на предучилищно образование чрез 

ефективно осъществявана приемственост при прехода 

подготвителни групи – първи училищен клас” [Георгиева 2019: 

203]. 

Образователното направление „Конструиране и 

технологии” е самостоятелно обособено и в същото време заема 

важни интегративно-трансферни позиции, благоприятстващи 

осъществяването на ефективно педагогическо взаимодействие. 

Когато интегрира постиженията на детето в игрово-приложен и 
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предметно-практически план за функциониране в природната и 

социалната среда, направлението се основава на стратегиите за 

трансфер в предучилищното възпитание и единството на 

познавателните и нагледно-практическите стратегии при 

постигането на продукт и резултат: в продуктивно-пресъздаващ 

план; в продуктивно-технологичен и в поддържането на ред и 

грижи за средата [5] . 

Интегралният подход намира широко приложение при 

стимулирането на конструктивно-техническата активност на 

децата в процеса на педагогическото взаимодействие. Този 

подход съдейства за подобряване на качеството на 

конструктивно-техническите резултати, за формиране на 

правилен естетически вкус и отношение към действителността и 

произведенията на конструктивно-техническата дейност, за 

усвояване от децата на необходимите практически знания и 

технологически умения. 

Интегралният подход се използва, от една страна, при 

осъществяване на взаимодействие между собствената 

конструктивно-техническа дейност на децата в планирани и 

непланирани ситуации в художествено-естетическата им дейност 

в по-широк план. От друга страна, се осъществява хоризонтална 

и вертикална интеграция между видовете конструктивно-

технически дейности. 

Първата възможност за осъществена интеграция между 

конструктивно-техническите дейности е свързана с използването 

на определени материали, умения, техники на работа и изразни 

средства. 

Тематичната зависимост е втората особеност, която 

свързва различните видове конструктивно-техническа дейност и 

позволява да се осъществяват поставените цели и задачи, като се 

запази и дори се разшири интересът на децата към 

конструктивно-техническата дейност. Необходимо е темите да 
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бъдат така подбирани и подреждани, че всеки вид конструктивна 

дейност и всяка форма на работа да съответства по своему и 

комплексно за хармоничното развитие на детската личност в 

художествено и естетическо отношение. 

Тематичната интеграция между конструктивно-

техническата и познавателната активност на децата допринася за:  

- емоционално-естетическото и интелектуалното им  

развитие;  

- комплексното решаване на задачите – обогатяване,  

конкретизиране и диференциране на образните представи на 

различни обекти от природната и обществената среда;  

- придобиването на знания за живота и труда на 

възрастните; 

- установяването на пространствено-конструктивните и  

елементарните причинно-следствени връзки между обекти и 

явления от действителността, формирането на сензорните им 

способности и развиването на екологичното им отношение към 

жизнената среда и други.  

Благодарение на анализа и сравнението на 

конструктивната и познавателната дейност се постига и по-висок 

етап в развитието на детското мислене и въображение. У децата 

се възпитават наблюдателност, самостоятелност, активност, 

любознателност, трудолюбие и др. Интегралният подход може да 

се приложи с успех между образователно направление 

„Конструиране и технологии” и другите направления, защото 

характерът на конструктивната дейност предполага практическо 

приложение на знания и умения, овладени в тези дейности. 

Когато интегрира постиженията на детето в игрово-

приложен и предметно-практически план за функциониране в 

природната и социалната среда, направлението се основава на 

стратегиите за трансфер в предучилищното възпитание и 

единството на познавателните и нагледно-практическите 
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стратегии при постигането на продукт и резултат: в продуктивно-

пресъздаващ план, в продуктивно-технологичен и в 

поддържането на ред и грижи за средата [5] . 

Реализацията на интегративния подход изисква 

внимателно осмисляне на подходите, методите, средствата 

и формите на обучение, подпомагащи интегрирането на 

знанията, тяхното откриване и систематизиране в единна 

цялост. 

 Основни методи за техническото възпитание и култура са 

наблюдението и упражнението. Наблюдението е тясно свързано с 

някои допълнителни методи, което е видимо от Таблица 1. 

 

Таблица  1 Методи за техническото възпитание и култура 

НАБЛЮДЕНИЕ 

БЕСЕДА ДЕМОНСТРА 

ЦИЯ 

РАЗКАЗ ЕКСКУРЗИЯ 

Анализ на 

наблюдаван 

обект 

Показ на 

действие 

индивидуално 

и пред група 

Художествено 

предаване на 

обект 

Запознаване с 

обекти в 

естествена 

среда 

 

 Естеството на работа налага както в обучаващите 

ситуации, така и в игрите комбинираното използване на няколко 

метода, като единият е основен, а другите – допълнителни [12]. 

В педагогическото взаимодействие с децата се използват 

разнообразни методи и похвати. Те се съчетават и варират 

съобразно задачите и възрастта на децата.  

Ето най-често използваните методи: 

1. Личен пример – външният вид, поведението на 

педагога в битовите процеси и моменти влияе заразително на 

детската группа. 
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2. Показ – демонстрация, съчетан със словесните 

обяснения на педагога. При показа действията се конкретизират 

чрез операции, следващи в логическа последователност. 

Обяснява се значението на всяка операция и действие. 

3. Упражнение на конкретни културно-хигиенни и 

поведенчески модели, водещо до тяхното затвърдяване и 

превръщането им в устойчиви психически притежания. 

4. Педагогическа оценка – оценява се положителното у 

децата, новите постижения се сравняват с миналите им действия, 

като се подчертава и се стимулира новият напредък в 

овладяването на действията. Разкриват се евентуални грешки и 

недостатъци, като се показва как да бъдат преодолявани и се 

стимулира желание у детето към това. 

5. Игрови подход – особено ефективен до 5 години. 

6. Четене и разговори с децата на литературни 

произведения – приказки, стихотворения, пословици и др. 

 

Изхождайки от твърдението, че възпитанието и 

обучението в детското заведение е единен процес с цел детското 

развитие в познавателен, комуникативно-експресивен, 

дейностно-рефлексивен и социо-етнокултурен план целта на 

изследването е да се разработи, апробира и представи модел за 

приложение на  интегративни връзки между „Конструиране и 

технологии” и другите образователни направления за формиране 

на начална технологична култура в детската градина. 

За реализирането на тази цел бе проведен педагогически 

експеримент. Приложените тестове са разработени на основата на 

учебното съдържание от учебни книжки на комплекта 

„Моливко”, издателство Слово – В. Търново за подготвителна 

група на детската градина. Резултатите от тестовете са оценени 

по критерии и показатели, представени в Таблица 2. 
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Таблица 2 Критерии и показатели на изследването 

КРИТЕ

РИИ 

Показатели, 

по които ще се 

измерва или оценява 

степента на 

усвоените знания и 

умения 

Показателна 

скала и 

измерване 

Оценка 

Степен 

на 

усвоява

не на 

знания 

та 

Обем на знания – 

сравняване, 

разпознаване и 

назоваване на 

видовете материали, 

инструменти, 

празници, явления, 

предмети, растения, 

животни и изделия. 

пълен 

частично 

пълен 

липса на 

знания 

високо 

средно 

ниско 

Системност на 

знания – откриване и 

подбор на 

необходимите 

материали и 

инструменти за 

изработване на 

изделието.  

системно 

усвоено 

знание 

частично 

усвоено 

знание 

отсъствие на 

системност 

високо 

средно 

ниско 

Степен 

на 

форми 

ране на 

Умения за откриване 

на междупредметни  

връзки – осмисленост 

умее 

умее с 

частична 

помощ 

не умее 

високо 

средно 

ниско 
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В обучаващото педагогическото взаимодействие бе 

приложен интегративен подход за овладяване на учебно 

съдържание по теми от образователни направления, посочени в 

Таблица 3. В нея е показана тематичната интеграция между 

образователно направление „Конструиране и технологии” и 

„Български език и литература”,  „Околен свят”  и „Математика” 

на основата на  учебното съдържание от учебни книжки  на 

„Моливко” изд. Слово – В.Търново,   за  подготвителна група на 

детската градина с темите обект на изследването и други 

произволно избрани теми. 

 

Таблица 3 Интеграция на „Конструиране и технологии” 

с други образователни направления 

Тема по 

КТ 

Тема по 

Български 

език и 

литература  

Тема по  

Природен 

свят 

Тема по  

Околен 

свят 

Тема по  

Математи 

ка 

Бяла 

зима. 

Шейна 

„Коледари” 

– Стоян 

Дринов; 

Спомен за 

нова година 

– съчинява 

Бяла зима; 

Сняг и 

лед. 

  

умения Умения за 

използване на 

междупредметни  

връзки – определяне 

последователността 

на технологичните 

действия и операции. 

умее 

не умее 

високо 

ниско 
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не по пре 

живяване 

Баба 

Марта. 

Мартени 

ца 

„Баба 

Марта” –  

Елин Пелин; 

Баба Марта 

– съчиня- 

ване на 

приказка 

И отново 

с пролетта 

идват в 

родните 

места 

Баба Марта 

бързала 

 

Пролет 

е! Лале 

Пролет е – 

съчиняване 

на разказ 

В света на 

растения 

та; 

Пролет, 

здравей! 

 Разпознава- 

не и срав- 

няване; 

Композиция 

от фигури, 

броени 

Времето. 

Часовник 

   Банкноти, 

монети, 

часовник 

Коледа. 

Играчки 

за елха 

„Коледари” 

– Стоян 

Дринов; 

„Сурва, 

сурва 

година” 

Бяла зима 

 

Бог се роди, 

Коледо; 

Сурва, 

сурва 

година! 

 

Моята 

майка. 

Гривна 

„Празник 

има мама” 

– Слав Хр. 

Караславов 

 Благодарим, 

обична 

мамо 

 

Да бъда 

ученик.  

 

Показа 

Нашата 

писменост; 

 

„Буквите” – 

 Как са се 

родили 

буквите? 

Разпознава 

не и срав- 

няване 
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лец за 

буквите 

Петя 

Йорданова 

Велик 

ден. 

Кокошка 

с 

пиленца 

 

„Великден” 

– Дора Габе 

 Весел ден, 

Великден 

 

Кукли за 

театър.  

На театър    

Подарък. 

Гердан 

Получих 

подарък 

   

 

Получените резултати от реализираните интегративни 

връзки в обучението по конструиране и технологии на 6 – 7-

годишните деца убедително доказват тяхната ефективност. 

В контекста на изследването се очертават следните 

изводи: 

1. В съществуващата литература по проблема за 

интегративните връзки в обучението в детската градина се пише 

твърде малко и недостатъчно, предвид значимостта му за 

предучилищното възпитание. 

2. Разкритите възможности за формиране на 

интегративните връзки между образователно направление 

„Конструиране и технологии” и образователните  направления  

„Български език и литература”, „Околен свят”,  и „Математика” 

успешно са приложени в обучението на деца от подготвителна 

група в детската градина. 

3. Представеният модел на педагогически ситуации, с 

реализирани интегративни връзки между образователните 

направления, в много висока степен е повлиял положително 
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върху процеса на усвояване на технологични знания и умения от 

децата. 

4. Пътят на подрастващите да усвоят обществения 

технологичен опит е индивидуален, но ориентиран още в 

детството чрез обучението по конструиране и технологии с 

реализирани интегративни връзки с други образователни 

направления. 

5. Експерименталният педагогически модел е 

оптимален и ориентиран към подготовката на децата за училище 

и към стремежа на обществото още в детството да се развиват 

способностите за технологично мислене и прагматичен подход 

към заобикалящата предметна и технологична среда. 

 Комплексното усвояване и затвърдяване на знания, 

умения и навици в детската градина става в няколко посоки, една 

от които е интегриране на образователните направления. 

Понастоящем особено ценни са интегративните технологии на 

обучението, които значително улесняват приемствеността в 

работата на детската градина и училището. Успешното 

реализиране на интегративните връзки между направленията 

благоприятства създаването и усъвършенстването на 

необходимите за настоящия и бъдещия живот на детето 

технологични знания и умения, навици и качества. 
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НА ОНЛАЙН ПЕДАГОГИКАТА 
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MAIN CHANGES AND CHALLENGES  

BEFORE PEDAGOGICAL COMMUNICATION  

IN THE AGE OF ONLINE PEDAGOGY  

 

Sevdzhihan A. Eyubova 
 

Abstract: The article examines the challenges facing the transforming 

pedagogical communication under the conditions of COVID-19 and 

raises the problem of the emergence of a new form of pedagogy - 

online pedagogy. 
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По данни на ЮНЕСКО (Организацията на обединените 

нации за образование, наука и култура) към месец март 2020 г., 

по време на обявената пандемия от COVID-19, над 1,5 милиарда 

учащи по цял свят са били ангажирани в различни форми на 

онлайн обучение [2], т.е. обучение, което се реализира 

посредством използване на интернет, компютърни и 

информационни технологии. Някои от учащите са имали достъп 

до интернет, а други – не; някои са използвали мобилните си 

телефони като устройства за учене, а други са разполагали с 

таблети, лаптопи и компютри. Достъпът до компютърни и 

информационни технологии, както и компетенциите, свързани с 

използването им, са различни не само при учащите, но и при 

преподавателите. Новата ситуация изправи субектите на 

педагогическата комуникация пред редица предизвикателства – 
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преподаване и учене онлайн или от разстояние, търсене на нови 

подходи за учене, преподаване, оценяване и въвеждане на 

творческа работа за преодоляване на ограниченията. Прогнозите 

за „връщане към нормалния начин“ на преподаване и учене са по-

скоро неясни и предпазливи и все повече образователни 

институции се ангажират с проучване на новия вид педагогика, 

който превзе образователните системи. Задачите, които 

изследователите си поставят за решаване са многобройни – от 

дефиниране на формите на обучение (електронно, дистанционно, 

хибридно/смесено) и процесите, които съпътстват 

педагогическите взаимодействия в тази нова реалност, до търсене 

на отговори на въпроси като: заражда ли се нова научна 

дисциплина – „онлайн педагогика“; как да се поддържа 

ангажираността при обучение от разстояние; може ли подобна 

форма на обучение да доведе до върхови постижения и отлични 

резултати. 

В периода април – май на 2020 г. Европейската онлайн 

платформа за училищно образование провежда анкета относно 

въведеното през пролетта дистанционно и онлайн обучение [3]. В 

анкетата се включват 4859 души, от които 86% учители и 

училищни директори. За 67% от анкетираните това е техният 

първи опит в областта на онлайн преподаването. Най-приятната 

изненада, спомената от 38% от анкетираните, са иновациите (т.е. 

свободата да се експериментира с педагогическата практика). 

Повече от половината анкетирани смятат, че онлайн 

преподаването в бъдеще ще стане неразделна част от училищните 

практики. В началото много от преподавателите опитват да 

възпроизведат онлайн това, което обикновено правят в класната 

стая/учебната зала или университетска аудитория. Скоро всеки се 

убеждава, че това не е практична стратегия – не всеки 

ученик/студент може да се синхронизира за работа в 

определеното за това време, не всеки има достъп до технологии, 
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бърза и стабилна интернет връзка, нито еднакво ниво на познания 

за използване на образователните платформи и приложения. 

Педагогическата комуникация в условията на COVID-19 търпи 

сериозна трансформация.  

 

Основни промени  

 

Преминаване към хибридна (смесена) форма на 

обучение. До периода на пандемията ясно се разграничават 

дихотомните форми на преподаване – това в класни 

стаи/университетски аудитории и обучение в електронна среда. 

При цитираното европейско проучване от пролетта на 2020 г. – 

97 % от анкетираните съобщават, че са преминали напълно към 

обучение в електронна среда [3].  

Ученик/студент – центрирано обучение и 

сътрудничество между преподаватели и учащи. От самото 

начало на онлайн обучението се акцентира върху възможността 

учащите да изграждат знания чрез дискусии, споделяне на гледни 

точки и ресурси, анализ на източници и обратна връзка от 

преподавател. Социалните медии насърчават развитието на 

общностни практики чрез създаване на виртуални 

пространства/групи, където се споделя опит, обсъждат се теории, 

поставени задачи и участниците се учат един от друг. 

Преподавателят не е отговорен за предоставянето на всички 

знания и от „монополист на информацията“ се превръща в 

посредник за овладяване и използване на знанието [1: 26]. 

Използване на мултимедийни материали и 

образователни материали с отворен достъп. Технологиите и 

дигиталните учебни ресурси не са новост за голяма част от 

преподавателите, но след обявяване на пандемията използването 

им нараства значимо. Голяма част от преподавателите, които не 

са подготвени с дигитално съдържание за преподаване откриват 
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възможностите на т.нар. отворени образователни ресурси – 

видеоклипове, симулации, игри, електронни учебници и други 

материали, които им помагат да ангажират студентите и 

учениците онлайн.  

Делегиране на по-големи контролни функции на 

обучаемите, по-голям избор и свобода. Повечето от 

преподавателите не са били обучавани или преподавали в 

електронна среда. Това води до преразглеждане на ролите, 

авторитета на преподавателя и начините, по които се постига и 

измерва ученето. Обучението в електронна среда е теоретично 

подкрепено от т.нар. конструктивистки подход, според който 

клас от ученици или курс от студенти представлява общност, 

ангажирана в сериозно проучване на съвкупност от знания под 

ръководството на преповадател. Този подход защитава идеята, че 

колкото по-ангажирани са учащите с обучението си, толкова по-

голяма е вероятността те да са успешни.  

Обучение отвъд пространството и времето. Мобилните 

устройства и свързаността с интернет дават достъп до 

обучителни ресурси навсякъде и по всяко време и са неразделна 

част от инструментите на онлайн обучението. Благодарение на 

различните образователни платформи броят на участниците в 

обучението може да надхвърли многократно капацитета на една 

учебна зала или университетска аудитория. Софтуерни продукти 

създават синхронни канали на комуникация чрез чат, аудио и 

видео връзка, както и са ценен инструмент за търсене, 

редактиране и съхраняване на различно мултимедийно 

съдържание, което да се използва в обучението. Ролята на 

преподавателя е не да ограничава достъпа до информация, 

основавайки се на учебната програма, а по-скоро да насочва 

студентите кое съдържание е ценно и релевантно към 

изучаваната учебна дисциплина.  
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Нови форми на оценяване. Дигиталното обучение има 

своя принос и по отношение на формите на оценяване. Онлайн 

средата дава възможност на ученици и студенти да преглеждат 

работата на другите (напр. в MS Teams) и да получават полезна 

обратна връзка. Анализът на онлайн поведението дава бърза 

оценка за качеството на учебното съдържание, което може да 

доведе до ефективни промени за подобряване на различни 

функционалности, оптимизиране и достъп до конкретно 

съдържание.  

Самостоятелно и неформално онлайн обучение. Докато 

учениците имат нужда от по-системна подкрепа и контрол при 

използването на технологии, то опитът при обучението на 

възрастни определено е свързан с по-голяма самостоятелност и 

автономност при организиране на ученето, както и с участие в 

различни неформални онлайн обучения. Свободният достъп до 

образователни ресурси е шанс за много възрастни да се обучават, 

без да е необходимо да отговарят на изискванията за 

институционален предварителен прием. 

 

Презивикателства пред педагогическата комуникация  

 

 
Фиг. 1. Изследователски проблеми пред онлайн педагогиката 

 

Опитът от онлайн обучението по време на пандемията е 

изпълнен с примери за иновации, успехи и провали в начините на 

преподаване, от които можем да се учим и да получим ценни 

насоки за това какво трябва да се промени. Възникват редица 
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проблеми, които следва да бъдат изследвани (вж. Фиг.1), както и 

много въпроси за саморефлексия, свързани с опита на всеки 

преподавател да се адаптира към новата педагогическа реалност, 

без значение дали провежда обучение чрез синхронни платформи 

като Zoom, Google Meet или асинхронни като Blackboard, Moodle 

и др.  

Въпроси относно преподаването и дизайна на курса. В 

тази група въпроси са включени всички силни страни и 

ограниченията на онлайн преподаването, както и нововъдения в 

преподавателската практика, свързани например със създаване на 

онлайн съдържание по предмета, по който се преподава, и начина 

на оценяване на знанията – дали е непрекъснато (т.е. периодично 

до завършване на курса) и автентично (от обучаемият се очаква 

да е инициативен, да участва в творчески проекти, да създава 

съдържание и др.). 

Въпроси, касаещи ученето и ангажираността на 

обучаващите се. В тази група въпроси следва да се вземат 

предвид възможността за достъп до технологии, както и уменията 

на учащите да използват технологиите за учене и създаване на 

образователни продукти, които са част от курса за обучение. 

Писането на курсова работа и реферат, създаването на 

презентация не е достатъчно, използването на видео и аудио 

съдържание, както и програмиране на дидактични занимания 

вече е факт и тенденцията за дигитализиране на педагогическите 

ресурси се превръща в част от ученето. Учениците и студентите 

имат и ще имат все по-активна роля по време на тяхното онлайн 

или хибридно (смесено) обучение и това определено ще промени 

преподавателската практика.      

Технологичен избор. Синхронизирането на педагогиката, 

предмета на конкретните дисциплини, оценяването, достъпът и 

успехът при използването на подходящи компютърни или 

мобилни приложения, програмни продукти и различни онлайн 
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стратегии ще продължавт да са предизвикателство при онлайн 

преподаването и обучението. Важно е да се познават добре 

възможностите на технологичните продукти – силните им страни 

и евентуалните ограничения в обучението в електронна среда, 

оценяването и интеракцията със студентите / учениците. 

Пандемията от коронавирус предизвика затруднения и 

промени в предоставянето на образованието в световен мащаб. 

Новите начини на преподаване и учене изискват новаторски, 

творчески и приобщаващи решения. Онлайн педагогиката може 

да се окаже едно обещаващо решение, при което обучението и 

преподаването са все по-отворени, достъпни и гъвкави. 

Класната стая или университетските зали и аудитории с 

информация, предоставена чрез лекция, вече не са уникално и 

ексклузивно пространство за обучение. Овластяването на 

преподавателя по време на педагогическата комуникация все 

още е налице, като промяната е към по-голяма степен на 

договаряне на съдържание, методи и форми на обучение, 

както и различни начини на подкрепа за развитие на 

автономността на обучаващите се. Ученици и студенти се 

подкрепят взаимно в процеса на учене, усвояване на знания и 

оценяване посредством социалните мрежи и различни 

приложения, чрез създаване на дискусионни групи / форуми към 

университетски курсове, онлайн курсове, но придружени с 

насоки, подкрепа и обратна връзка от преподаватели експерти в 

дадената област. Информационните технологии се използват 

не само за преподаване и създаване на учебно съдържание, но 

и за подпомагане на учащите, както и за осигуряване на нови 

форми на оценяване на знанията. Онлайн средата, в която се 

реализира преподаването и ученето е съпроводена от 

автоматичен анализ, извършван от изкуствен интелект, за това 

какво се търси, използва, оценява, споделя и променя като 

информация. Изборът на технология, чрез която се реализира 
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онлайн обучението е важен елемент, но активността на 

преподаватели и студенти – интеракцията им в цифровата среда 

реално ще оформя и трансформира непрекъснато тази нова сфера 

от педагогика – онлайн педагогиката. Ефективното преподаване и 

учене онлайн е ориентирано към учащите, към тяхната 

ангажираност с различните форми на учебно съдържание, които 

следва да са интерактивни и структурирани от добре подготвени 

преподаватели, които са експерти не само в областта, в която 

преподават, но и притежават нужните дигитални компетенции за 

работа в онлайн среда. Както преподавателите, така и тези, които 

се обучават, са свидетели и създатели на ерата на онлайн 

педагогиката. Онлайн обученията и инструментите за 

провеждането им не са новост, но наблюдаваните промени и 

предизвикателства, които COVID-19 предизвика в образованието 

в цял свят, могат да бъдат резглеждани във фокуса на една 

самостоятелна дисциплина в педагогическата наука – онлайн 

педагогиката. 
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МЕТАФОРИЧНАТА ИГРА – СРЕДСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА 

РЕЧТА И МИСЛЕНЕТО НА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА 

ГРАДИНА 

 

Снежанка Добрева Георгиева 

 

THE GAME OF METAPHORS – A TOOL FOR DEVELOPING 

SPEECH AND THINKING OF THE CHILDREN IN THE 

KINDER GARDEN 

 

Snezhanka Dobreva Georgieva 

 

Abstract: The study shows in theoretical point of view features of 

thinking and metaphor; presents theory-practical aspects of the 

relation speech-thinking; defines the positives of metaphorical 

thinking. The preferred term ‘metaphorical game’ is optional and is 

used as a summary name of educational –game creative activities, 

related to irregular use of speech of children. In the study are 

presented useful way of dealing with kids from third and fourth age 

group in kinder garden activities related to come upon ideas of 

creative change of images or graphic details. Presented technological 

models include creation of texts with the images, production of 

children’s imagination. Analysed is functionality of irregular usage of 

the language (as in creating metaphors); summary of the effect of 

using fantasy ideas in the context of speech acts and thinking 

development of the children in kinder garden. 

 

Keywords: Kinder garden, thinking, creativity, imagination, fantasy, 

speech development, metaphor, metaphorical game. 
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Метафорите обогатяват езика ни 

по начини, които буквалните твърдения не могат 

да достигнат… метафората може да ни 

образова по начин, който е може би по-труден за 

буквалното слово. 

     Робърт Дж. Стърнбърг 

 

1. Проблемът за мисленето при децата – теоретичен 

контекст 

В психологията мисленето се характеризира като 

познавателен психически процес, реализуем в трите си 

модификации: нагледно-действено (предметно-действено, 

практическо, свързано с решаване на практически задачи в 

условията на зрително наблюдение на ситуация), конкретно-

образно (разчитащо на образи и представи, решаващо задачи, 

вследствие на визуална и аудиална преработка на информация) и 

словесно-логично мислене (използващо понятия и логически 

конструкции върху основата на функционирането на езика). С 

оглед на степента на обобщеност, която се достига при 

мисловните процеси, се говори и за конкретно и абстрактно 

мислене; мисленето може да се диференцира и на „теоретично, 

практическо и художествено” по „критерий създаване на 

мисловната задача и нейното приложение” [Марков 2013: 40]. 

Разнообразните модели за достигане до обобщения се 

характеризират като индуктивно мислене (от частното към 

общото) и дедуктивно мислене (от общото към частното) 

[Трифонов 2002: 114]. 

В различните дефиниции са подчертавани сложната 

детерминация на мисленето, неговата обобщеност, 

опосредственост, абстрактност. „Докато усещанията и 

възприятията са пряко детерминирани, мисленето се 

характеризира с т.нар. косвена детерминация. Човек мисли, 

разсъждава, анализира на основата на по-рано възприетото, на 
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основата на натрупаните възприятия и представи, понятия, т.е. 

човек мисли с образите и символите на обектите, а не със самите 

обекти. В това се заключава и неговата сложна детерминация – 

човек може да мисли, наблюдавайки, може да мисли, 

използвайки по-рано натрупаното в психиката, може да мисли, 

едновременно възприемайки и ползвайки по-рано натрупаното” 

[Трифонов 2002: 113].  

Опирането върху предходен опит при обобщаване на 

известното или откриването на неизвестното е характерно и за 

двата психически процеса мислене и въображение. 

Въображението се дефинира като „процес на създаване на нови 

представи, мисли върху основата на началния опит”. Този 

психологически процес се характеризира с известно разминаване 

на създавания образ с реалната действителност [Марков 2013: 

39]. Съвременната философия и психология разглеждат 

въображението като специфичен процес на отражение и 

познание, резултат от синтезиращата обобщаваща дейност на 

двете сигнални системи. Образите, създадени по пътя на 

въображението, се основават на възприети, запазени в паметта и 

преработени по нов начин елементи на действителността. Затова 

колкото е по-голям запасът от представи, толкова повече 

„материал” има за въображението. Богатството, силата и 

съдържателността на въображението се обуславят от миналия 

опит, опират се на него [Русинова 1981: 8]. Затова в психологията 

един от основните критерии при класификацията на 

въображението е съществуващата разлика между обективния 

предмет и продукта на въображението. Говори се за: 

възпроизвеждащо въображение – тогава, когато човек изгражда 

представа за реално съществуващ обект, който обаче не е 

възприемал непосредствено; преобразуващо въображение – 

когато продуктът на въображението представлява образ на 

предмет, който не е съществувал, не съществува и няма да 
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съществува; съзидателно въображение – когато продуктът на 

въображението се явява основа за разрешаване на някакъв 

проблем, идея, амбиция; фантазия – образи на въображението, 

които са не само несъществуващи, но и абсурдни (принципно 

неосъществими) [Марков 2013: 39]. 

Възлов въпрос в сложния проблем за детското мислене е 

отношението на мисленето към речта, от една страна, и към 

практическото действие – от друга. За разлика от процесите на 

сетивното познание в процеса на мисленето се извършва 

отражение на предметите и явленията от действителността в 

техните съществени признаци, връзки и отношения. Отражението 

на връзките, които съществуват между предметите и явленията, 

обикновено се извършва в езикови форми, което прави връзката 

език – мислене доста сложна. „Според Ж. Пиаже езикът не може 

да обясни изцяло мисленето, понеже същността на мисленето се 

открива не в езика, а в действието. Но възниквайки, езикът 

започва да преобразува мисленето… Чрез езика действието се 

издига над своята индивидуална форма на съществуване и 

започва да изпреварва реалните преобразувания, да освобождава 

мисленето на „тук и сега”… Езикът преобразува когнитивните 

процеси и открива пред тях един нов хоризонт. Мисленето 

прекрачва предела на непосредственото възпроизвеждане на 

нещата и позволява на детското съзнание да изгради една нова 

картина на света” [Стаматов 2000: 191]. 

Съществуват различни схващания за процесите на 

развитие на мисленето – асоциационистично, бихевиористично, 

гещалппсихологично и т. н. [Запорожец и др. 1966: 181 – 182]. 

През дълъг изследователски период вниманието на психолози и 

педагози е привлечено от проблема за развитието на мисленето 

при децата, но първоначално опитите да се реши този проблем, се 

основават на житейски наблюдения, на някои умозрителни 

заключения. Значителна крачка напред в разработването на 

190



 

 

темата правят материалистите от ХVІІ век, които започват да 

разглеждат човешкото мислене като продукт на развитие, чиито 

извори се намират в усещанията, получавани от детето в резултат 

на въздействието на предметите от външния свят върху сетивата. 

Тази емпирична теория за развитието на мисленето е 

противопоставяна, от една страна, на картезианската теория за 

„вродените идеи”, а от друга – на теорията за духовните 

способности, наследена от средновековната метафизична 

психология. Сензуалистичните идеи на Лок относно умственото 

развитие биват освободени от идеалистическите моменти и се 

разработват в материалистическа насока от основателите на 

асоциационната психология Хартли и Пристли.  

Значима роля в разработването на проблемите за развитието 

на мисленето въз основа на новооткрити психофизиологични 

данни изиграва И.М. Сеченов. Като характеризира общия ход на 

интелектуалното развитие на детето, Сеченов подчертава, че 

изворите на това развитие са във възприемането на външния свят 

[пред. по Запорожец и др. 1966: 178]. Като разглежда произхода 

на различните интелектуални формации в онтогенезиса, ученият 

изтъква как въз основа на елементарните сензорни процеси 

възникват сложни пространствени представи, разбиране за 

причинната зависимост, абстрактни понятия за число и т.н. За 

разлика от асоциационистите, които разглеждат умственото 

развитие на детето като резултат от пасивно съзерцаване на 

действителността, Сеченов придава решаващо значение на 

практическия опит на детето, на процеса на неговото действане 

по отношение на опознаваните обекти за формирането на 

адекватни понятия за външния свят. Практическите действия на 

детето са включени в сетивното познание и служат не само като 

средство за решаване на конкретна задача, но и като начин за 

усвояване на самата мисловна дейност. Сеченов разглежда 

логическите форми, възникващи на определено стъпало в 
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развитието на детето, като квинтесенция на неговия опит от 

боравене с предметите, като резултат от отразяване в съзнанието 

му на многократно възприеманите отношения между обектите. 

Като изяснява значението на предметната дейност в процеса на 

формиране на понятията у детето, ученият значително 

превъзхожда съществуващите по онова време в световната 

психология схващания за развитието на мисленето в 

онтогенезиса. 

В трудовете на Л.С. Виготски, на С.Л. Рубинщайн, А.Н. 

Леонтиев, М.Н. Шардаков, А.А. Люблинска, Г.С. Костюк, Н.А. 

Менчинска, И.М. Жукова и много други учени все по-често и по-

настойчиво се подчертава значението на речта при протичането 

на мисловния процес у детето и неговото усъвършенстване. В 

своите изследвания горепосочените учени се опитват да изяснят 

каква роля играят действието, сетивното възприятие и речта на 

различните етапи от развитието на детското мислене; как и под 

влиянието на какви причини се изменя функцията на тези 

компоненти на мисленето; каква роля играе в развитието и 

увеличаването на продуктивността на детското мислене 

съдържанието на решаваните от детето задачи; как влияе 

обучението върху развитието на мисленето. През 50-60-те години 

на ХХ век П.Я. Галперин, Д.Б. Елконин, Н.Ф. Тализина, техните 

сътрудници и ученици специално изучават развитието на 

мисленето като процес на изменение на самото действие. В 

основата на концепцията, която защитават тази група учени, 

заляга идеята за поетапното формиране на умствените действия 

[Люблинска 1978: 246]. Откритията относно възможността да се 

направлява сетивното познание, да се въздейства върху 

практическото и речевото действие в контекста на развитие на 

мисловни процеси, има важно значение за педагогическата 

практика. 
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2. Мисленето на децата от различните групи на детската 

градина за задължително предучилищно образование 

Разнообразни са отговорите на въпросите: Кога детето 

започва да мисли? Как се осъществява преходът между 

различните типове мислене при децата? Как връзката език – 

мислене може да се използва като стимул за творческото им 

развитие?  

Всички деца извървяват един и същ път на развитие, тоест 

преминават през всички стадии, които са присъщи на самия 

процес на психическото развитие на човека. Нито системата на 

обучението, нито други специални условия могат да изключат 

отделни фази, нито пък да изменят тяхната последователност. Но 

извървяването на този път от децата е различно, предопределено 

е от множество външни и вътрешни условия. Учителят в детската 

градина и създадената от него педагогическа среда са 

детерминиращи фактори  по посока на мисловното развитие на 

децата от различните възрастови групи. Целесъобразно е този 

учител да е запознат със спецификата на детското мислене, 

представена в многобройни научни изследвания.  

Някои учени, отъждествявайки мисленето и речта, смятат, 

че мисленето се развива след 7 – 8 години, когато детето вече 

говори свързано, а значи може и да разсъждава (Е. Клапаред, В. 

Щерн, К. Бюлер, Дж. Сьоли). При подобни трактовки ранното 

детство и предучилищната възраст се разглеждат като алогични, 

предмисловни.  

Въпросът за възрастовите граници на действеното 

(практическото) мислене е поставен от И. М. Сеченов, К. Бюлер, 

О. Липман, К. Боген и др. Учените стигат до твърдението, че 

ранните форми на мисленето у детето имат пробващ и действен 

характер. Върху тази основа е издигната концепцията за двата 

типа ум [Люблинска 1978: 243]. Първият е низш, „естествен”, 

действен тип интелект. Той е характерен за всички примитиви: 
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антропоида, детето, душевно болния възрастен. За действения 

тип мислене е характерно оперирането с предмети, физическото 

изменение на нещата и неспособността за логическо 

разсъждение. Вторият тип мислене е висш, теоретически. 

Притежават го хора, чийто интелект съвсем не е приспособен за 

изпълнение на практически действия. Това са представители на 

висшето, словесното, „разсъждаващото” мислене. 

Измежду теориите за детското мислене, придобили особено 

широко разпространение в западноевропейската и отчасти в 

американската психология, специално място заема теорията на 

Ж. Пиаже. За разлика от другите изследователи, отбелязващи 

отделни своеобразни черти на детската психика, Пиаже се опитва 

да даде обща концепция за мисленето на детето от предучилищна 

възраст, да обясни всички разнообразни прояви на детската 

мисъл посредством един принцип. Като разглежда детското 

мислене в непосредствена връзка с езика, френският психолог 

смята, че мисленето на детето последователно преминава през 

редица стадии. Отначало е стадият на сензомоторните операции, 

т.е. действията с конкретен, сетивно възприеман материал: 

предмети, техните изображения, линии, фигури с различна 

форма, големина и цвят. Този стадий в развитието на мисленето е 

освободен от използване на езика и преминава без речта. След 

това следва стадият на конкретно операционните структури. 

Детето мисли чрез образите на конкретни предмети и даже с 

някои символи, езикови знаци (думи). Обаче на този втори 

стадий детето все още не владее логическите операции. Едва за 

третия стадий е характерно оперирането с логически отношения 

и относителни понятия, абстракция и обобщение. При това от 

гледна точка на Ж. Пиаже преминаването от една категория 

операции към следващата се извършва не под влияние на 

специално организирани упражнения, а по вътрешни закони, 

присъщи на самия процес на мисленето. Затова, според учения, 
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никакво обучение не може да осигури на четири-, петгодишното 

дете способността да използва например относителни понятия (от 

типа „А е по-голямо от В и в същото време е по-малко от С”). Ж. 

Пиаже обяснява ранните форми на детското мислене с присъщия 

за малките деца егоцентризъм. Детето, което по природа е 

асоциално същество, мисли само за себе си и от своя гледна 

точка. Затова то не може да разсъждава обективно, да застане на 

гледището на друг човек. В първите си изследвания Пиаже 

твърди, че мисленето на малките деца е алогично, „съновидно”; 

обобщава, че едва в процеса на живота, в общуването с хората 

мисленето преминава на стъпалото на логическите операции. 

Внасяйки (през 50-те години на XX век) съществени поправки в 

своята теория за развитието на мисленето, Ж. Пиаже се отказва 

от разбирането на егоцентризма като показател за природната 

асоциалност на детето и започва да разглежда тази черта като 

израз на ограничеността, едностранчивостта на процеса на 

познанието, което е характерно за малките деца. Обаче ядрото на 

концепцията му си остава същото – той разглежда развитието на 

мисленето като самопроизволен, закономерно извършващ се 

преход от външни действия към вътрешни операции, като 

движение от синкретичните представи към логическите понятия 

[Пиаже 1994]. 

Същата идея за развитието на интелекта като преминаване 

от действието (външното) към мисълта, т.е. към вътрешното 

действие, убедително се прокарва от друг съвременен френски 

психолог – А. Валон. За разлика обаче от Ж. Пиаже, А. Валон 

показва ролята на обучението и на специалните упражнения в 

развитието на мисленето на детето. При това Валон се спира 

специално на изменението на съдържанието и начините на 

мисловната дейност на децата под влияние на упражненията. 

Обаче нито Валон, нито Пиаже разкриват сложните 

диалектически отношения между действията (практически и 
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умствени) и езика, които съществуват в действителност на 

различните стъпала от развитието на детското мислене. 

Критично анализирайки някои теории за детското мислене 

– интелектуалистичното схващане на Щерн, биологизаторската 

теория на Бюлер за съзряване на интелектуалните механизми, 

теорията на Пиаже за егоцентричното мислене и т.н., Л.С. 

Виготски достига до истини за етапите и характеристиките на 

детското мислене. Експерименталните изследвания на Виготски и 

П.П. Блонски, трудовете на М.Я. Басов, Д.Н. Узнадзе, А.Н. 

Леонтиев, С.Л. Рубинщейн, А.Р. Лурия и други съветски 

психолози, посветени на различни въпроси относно развитието на 

мисленето от предучилищна възраст, правят възможно да се 

започне разработването на общите психологични проблеми на 

детския интелект въз основа на нови фактически данни и по нов 

начин да се пристъпи към процеса на умствено развитие в 

онтогенезиса [Запорожец 1966: 192 – 194]. 

Според Н. Поддяков, Дж. Брунър, А. Валон и др. в ранния 

онтогенезис мисленето се разкрива в две основни форми – 

нагледно-действено и нагледно-образно. Това са две равностойни 

форми на мисленето и тяхното значение се определя от характера 

на различните дейности. Нагледно-действеното и нагледно-

образното мислене се различават по формата, в която са 

възпроизведени съществените отношения, необходими за 

решаването на задачите. Нагледно-действеното мислене 

предполага непосредствено преобразуване на ситуацията, чрез 

което се откриват съществените свойства. Това става, като 

обектите се поставят в различни отношения. „Нагледно-

действеното мислене се разгръща само в процеса на реалните 

преобразования на ситуацията чрез практически действия” 

[Поддяков 1977: 6 – 7]. При нагледно-образното мислене 

преобразуването на обектите се извършва в плана на образите. 

Необходимите отношения се разкриват не чрез движението на 
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обектите, а чрез движението на образите, в които е преодоляна 

зависимостта от „тук” и „сега” [Пеев, Стаматов 1994: 56]. Налагат 

се твърденията, че през предучилищна възраст преобладава 

конкретният, нагледно-действен характер на мисленето, че 

основната линия на предучилищното развитие се характеризира с 

движение от равнището на нагледно-действеното мислене през 

образното мислене към елементарните прояви на абстрактното 

мислене [Пирьов 1971: 208].  

Периодът на предучилищната възраст се характеризира 

със специфично психическо развитие на детето, свързано с 

промени в усещанията и възприятията, мисленето и паметта, 

вниманието и волята, въображението и речта [Пирьов 1971: 197 – 

236]. Познаването на тези закономерни промени в мисленето на 

децата от предучилищна възраст може да се използва в 

съдържателните и технологичните аспекти на работата по 

различните образователни направления в детската градина. Като 

определен начин на използване на човешкия мисловен апарат 

всеки от видовете мислене може да бъде стимулиран, при 

работата с децата от групите за задължително предучилищно 

образование. Като наблюдава достъпни за своето разбиране най-

прости явления в природата и в обществения живот, като участва 

по определен начин в живота на семейството и на детската 

градина, като играе и се приучва на организирани занимания в 

институциите за задължителна училищна подготовка, детето 

разширява умствения си кръгозор, придобива редица нови 

знания, които трябва да образуват основата за неговото по-късно 

устно умствено развитие и обучение в училищни условия. Децата 

от втора, трета и четвърта възрастова група на детската градина 

задават множество въпроси, започват да откриват причинно-

следствените връзки, да продуцират отделни съждения. 

Познавателните задачи, възникващи у детето от предучилищна 

възраст, имат своеобразен характер. Решаването на 
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интелектуалната задача става у детето не в хода на познавателна 

или на учебна дейност, както у ученика, а във връзка с 

практически и игрови мотиви. Децата от предучилищна възраст 

са склонни да превърнат интелектуалната задача в игрова. 

Изказвани са твърдения, че формирането на причинно мислене у 

децата от предучилищна възраст върви по същия път, по който 

върви и формирането на мисленето изобщо (Г.И. Минска). 

Първите познавателни задачи се набелязват при игровата дейност 

и мисловните процеси са подчинени всецяло на игровата или 

практическата мотивация. Но впоследствие у детето от 

трета/четвърта възрастова група на детската градина 

познавателната задача може да придобие свое собствено 

съдържание – като задача да се овладее ново знание. При децата 

от различните възрастови групи на детската градина не просто се 

увеличава кръгът от представи, не само нараства количеството на 

знанията. Наред с промяна в съдържанието става и преустройване 

на характера на умствената дейност, появяват се нови форми на 

мислене. Детето от този възрастов период се отнася по-различно 

към стоящата пред него интелектуална задача, служи си с други 

начини, за да я реши, по-иначе обобщава наблюдаваните явления, 

отколкото например детето от яслената възраст.  

Като предпоставка за резултатност на когнитивните 

процеси може да се осмисли и езикът. Дълго преди да се е 

научило логически да разсъждава и да изгражда правилни 

умозаключения, детето от предучилищна възраст проявява 

способността за елементарни обобщения на сетивно 

възприеманите неща. Формирането на обобщенията е пряко 

свързано с превръщането на думата – сигнал от първата сигнална 

система в сигнал на втората сигнална система. Равнището на 

обобщенията зависи от пълнотата и богатството на опита на 

детето. А този опит може да бъде обогатяван при целенасочено 

използване на езика за стимулиране на когнитивните процеси при 
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децата. Традиционно езиковото развитие протича в разнообразни 

формати – развиване на вродени способности чрез следване на 

задаваните от възрастните речеви модели; интуитивно следване 

на правила; диалогично практикуване на реч при съобразеност с 

външни и вътрешни фактори и др. В научнопсихологическата 

литература са обобщавани разнообразни облекчаващи 

овладяването на езика „стратегии” (Брунър, 1984) – „невербални 

игри” (Гарви, 1980); „езикови уроци в миниатюра”, построяване 

на речта на възрастния при съобразеност с опита на детето 

(Кларк, 1977; Щатц, 1983; Фернълд, 1992); различни начини на 

поправяне на грешки (Нелсън, 1989) [пред. по Стаматов 2000: 190 

– 191]. 

Така че, когато се разглежда развитието на мисленето у 

детето на предучилищна възраст, трябва да се държи сметка за 

двете свързани помежду си страни на тоя процес – за промяната в 

неговото съдържание и за възникването на нови форми на 

интелектуална дейност у детето. При децата от трета и четвърта 

група на детската градина въображение и словесно-образно 

мислене са взаимно обуславящи се и стимулиращи се процеси. 

Логично е търсенето на отговора на въпроса – доколко тези 

когнитивни процеси могат да се използват за стимулиране на 

речевото развитие, както и обратно. Любопитна е хипотезата 

относно възможността нетрадиционните езикови употреби да 

стимулират речевото и мисловното развитие на детето от 

предучилищна възраст.  

 

 3. Метафората и метафоричният език като 

изследователска проблема 

Цялото многообразие на знакови системи и символно 

заместване се гради върху способността на съзнанието да прави 

сравнения (защото без сравнения няма образ), аналогии, да прави 

мост между два обекта въз основа на тяхното качество [Деянов 
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1999: 53]. В системата на символно заместване специфично място 

заема метафората, за която са давани много и различни 

определения. Според Исак Паси, наименованието на метафората 

„по рядко сполучлив начин отговаря на нейната природа” [Паси, 

1988: 9]. Думата „метафора” е гръцка и означава пренасяне. 

Наистина всяка метафора е пренасяне, но то се осъществява по 

закони и принципи, различни от много други форми на пренос, 

които не са метафорични. Неизчерпаемостта на проблема за 

дефинирането и характеризирането на метафората се 

потвърждава от многобройността на публикациите по темата – по 

библиография към 1971 г. 4000 заглавия [Шибълс 1971]. 

Проблемът метафора е интерпретиран в научните контексти на 

езикознанието, литературознанието, психологията, философията, 

дидактиката.  

В лингвистичен план метафората се свързва с 

многозначността и преносните употреби; разглежда се при 

описване на преносните значения на думите и при номинацията в 

конкретния език; специално внимание се отделя на 

граматическата метафора, на метафоричния пренос за създаване 

на термини. Многобройни са изследванията за този метафоричен 

контекст за българския език [Вътов 1998: 77 – 82; Русинов, 

Георгиев 1996: 134 – 136]. Използването на метафората е 

свързано с употреба на метафорична дума, на фона на поне една 

употребена в буквален смисъл дума [Радева 2017: 109]. Затова 

езиковедите разграничават в метафората два члена: фокус – 

думата, която се метафоризира, и рамка – думите, които 

обкръжават фокуса, използвани в буквалното им значение. Макс 

Блек определя като фокус на метафората използваната в 

метофоричен смисъл дума, а обкръжението на фокуса дефинира 

като рамка [Блек 1990: 156]. В обобщените от автора 

ситуационна, сравнителна и интерактивна теория за същността на 

метафората се отразяват отделни нейни страни, без да се достига 
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до изчерпване на сложната ù същност. Според модела на М. Блек 

смисловата структура на метафората съдържа четири компонента 

(две същности и две системи): основен субект (главен) е първата 

същност, която се обозначава, и втора същност – спомагателен 

субект, който се използва за сказуемо за основния субект и чието 

име получава ново обозначаемо. Двете системи съдържат 

свойствата на всяка една от тези същности. [цит. по Чичикова 

2003: 82]. В лингвистиката, разглеждана на ниво дума, изречение 

или текст, метафората се осмисля от различни аспекти – 

контекстуален, емоционален, интуитивен [Генова 1989: 62].  

В стилистичен и литературоведски план метафората се 

разглежда като троп в системата на изразните средства, като 

„фигура на качеството”, свързана с „творческа трансформация по 

сходство” [Попов 2001: 197 – 199]; анализира се конкретната ù 

стилистична функция при изграждане на художествения текст. 

Подчертава се, че познавателната, когнитивната и естетическата 

стойност на метафората се проявяват „по различен начин в 

зависимост от функционалния тип текст” [Станева 1994: 175]. 

Силата на метафората е в нейната двусмисленост. В текста, от 

една страна, метафората показва различното като еднакво, 

докато, от друга страна, запазва донякъде и различието в 

еднаквото. В характерното за метафората единение на двойното, 

в присъщата ù единна двойственост са заложени нейните духовни 

центробежни и центростремителни сили. Двете съпоставени 

реалности, пренасяното и онова, върху което то се пренася, 

носеното и носещото, обясняващото и обясненото, сякаш 

проявяват някаква вътрешна духовна сила на привличане и сила 

на отблъскване, някаква постоянна тенденция да се съединяват и 

разединяват. Съзнанието, което разбира метафората, всъщност 

схваща именно тази игра и чрез нея изпитва естетическо 

удоволствие. Метафората радва и наслаждава със своята очаквана 

неочакваност, със своята реална нереалност, с далечината и 
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близостта на метафорическите ингредиенти. В тази игрова 

диалектика на „вътре” и „вън”, на нещо, което едновременно 

навежда на нещо и извежда от нещо, може да се търси много от 

красотата и очарованието на метафората в дискурса.  

 Специфичността на метафората и метафоричния език са 

осмисляни и в научната парадигма на психологията, където се 

тълкува понятието „когнитивна метафора” [Попова 2012: 349 – 

350]. Подчертава се, че в основата на метафората „е 

предположението за това, че човешките когнитивни структури 

(възприятие, език, мислене, памет, действие) са неразривно 

свързани помежду си в рамките на една обща задача – 

осъществяване на процесите за усвояване, преработка и 

трансформация на знанията, които в действителност определят 

същността на човешкия разум” [Петров 1988: 41]. Кенет Бърк 

акцентира върху двойствеността на метафората, дефинирайки я 

като „начин да се види нещо в термините на нещо друго... Една 

метафора ни казва нещо относно една черта от гледна точка на 

друга. И да се разгледа А от гледна точка на В е, разбира се, да се 

използва В сякаш е перспектива на А” [цит. по Рикьор 1994: 248]. 

„Метафората съдържа четири ключови елемента. Два са 

айтемите, които се сравняват: темата и носителят/ изразното 

средство. Другите два са начините, по които айтемите са 

свързани… От различните теории, които са били предлагани за 

обясняване как функционират метафорите, основните 

традиционни становища подчертават или начините, по които 

темата и средството са сходни, или начините, по които се 

различават… Становището за взаимодействието между областите 

интегрира аспекти на всяко от предходните становища. Според 

него метафората е нещо повече от сравнение и от аномалия. 

Според това мнение метафората включва някакво 

взаимодействие между областта (областта на познание, например 

животни, машини, растения) на темата и тази на изразното 
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средство… Метафората често е по-ефективна, когато са 

удовлетворени две условия. Първо, темата и изразното средство 

споделят много общи характеристики… Второ, областите на 

темата и на изразното средство са много различни… За да е 

успешна метафората, читателят трябва да възприеме видимите 

характеристики на изразеното … като неочаквано релевантни в 

ролята си на характеристики на темата на метафората… С други 

думи, читателят трябва поне леко да е изненадан, че видими 

характеристики на изразното средство могат да характеризират 

темата на метафората. След размисъл обаче ще се съгласи, че 

тези характеристики наистина описват темата на метафората” 

[Стърнбърг 2012: 426 – 427]. 

Според издадения през 1997 в Москва „Литературный 

энциклопедический словарь” метафората се отличава с особена 

експресивност. Притежавайки неограничени възможности за 

сближаване на различни предмети и явления, осмисляйки по нов 

начин предметите, метафората е способна да изрази вътрешната 

им природа. Така тя нерядко представлява микромодел, 

изразяващ индивидуално-авторското виждане на света. Според 

Н.Д. Арутюнова метафората позволява извличане на признаците 

от предметите, тя превръща света на предметите в свят на 

значенията” [Арутюнова 1990: 19]. Авторката я разглежда като 

вид семантична неправилност, възникваща в резултат на 

специално, „нарочно” нарушаване на закономерностите за 

смислово съединяване на думите [Арутюнова 1979: 147]. 

Според П. Рикьор метафората е семантично събитие, което 

става в точката, в която се пресичат няколко семантични полета. 

Поради наличността на конструкция с множество взаимодействия 

всички думи в метафоричната конструкция, взети заедно, имат 

смисъл. Метафората „е едновременно и събитие, и значение – 

значение, което значи и означава, възникващо значение, 

създадено от езика… Смисълът на новата метафора … е 
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възникването на ново семантично сходство или отнесеност от 

руините на буквалния смисъл, разрушен от семантичната 

несъвместимост и абсурдност. По същия начин, по който 

самопремахването на буквалния смисъл е отрицателното условие 

за възникването на метафоричния смисъл, прекратяването на 

референцията, присъща на обикновения дескриптивен език, е 

отрицателното условие за възникването на по-радикален начин за 

виждането на нещата… По същия начин, по който 

метафоричният смисъл не само премахва, но и запазва буквалния 

смисъл, метафоричната референция запазва обикновеното 

виждане заедно с новото, което предлага” [цитирано по Генова 

1997: 139, 142 – 143].  

Многоаспектността и сложността на метафората са 

интерпретирани не само в психологически, а и във философски 

контекст. Представяйки широтата и мащабността при 

интерпретирането на термина метафора, Исак Паси осмисля 

понятието и във философско-естетически и психологически 

аспект: „А. Най-прекият, буквален и тесен смисъл е онзи, който 

разбира метафората не само като троп, като един от тропите, като 

„пренасяне на чуждо име върху даден предмет”. Б. Тясното и 

чисто литературоведско значение на термина метафора не 

удовлетворява много автори от древността и още повече от 

новото време, които разглеждат метафората разширително и я 

отнасят – най-малкото нейния принцип – до цялата сфера на 

тропите, следователно до цялата сфера на литературното 

иносказание, когато думите казват друго или повече от онова, 

което непосредствено означават. Това несъмнено по-широко 

значение все още остава в пределите на литературата, на 

поетическото изкуство в широкия смисъл на този термин. В. И 

най-сетне терминът метафора се употребява – предимно от 

философски настроени теоретици – в един най-широк смисъл, 

като принцип на всяка дейност, при която човешкото аз се 
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обективира във външната природа, а тя се издига до 

субективното на аза. От това трето гледище метафората се оказва 

не само цялото изкуство, което е резултат на своеобразно 

взаимодействие между обекта и субекта, между материалното и 

духовното, но и познанието, науката, философията [Паси 1988: 45 

– 46]. Исак Паси, изхождайки от позицията за същността на 

метафората като „единение на двойното”, „като форма, чрез 

която става единствено възможно цялото мислене и всички 

видове на творческо-прагматическото действане”, обобщава, че 

„дори и да е започнала своето развитие като форма на 

интелектуалната самозащита на индивида, метафората бързо се 

превръща във форма на самоутвърждаването на индивида чрез 

възможностите, които му дава за творчество и свобода на 

представите, мисленето и езика”. „Метафората е ако не най-

дълбок, то съвсем сигурно най-широк израз на творческите 

възможности на езика – самия еквивалент на човешката 

творческа мисъл изобщо” [Паси 1988: 38, 66].  

В статиятя си „Метафората като небуквална употреба на 

езика” Д. Генова също отбелязва, че метафората „не е строго 

лингвистично явление и че при нейното разглеждане трябва да се 

подхожда интердисциплинарно. Предмет на изследване в 

областта на психологията и психолингвистиката е процесът на 

образуване и разбиране на метафората. От философска гледна 

точка се поставя въпросът за нейната референция и истинност. 

Метафората се разглежда като отклонение от значението на 

думите от синхронна гледна точка и като промяна в значението 

на думите от диахронна гледна точка” [Генова 1997: 166].  

В контекста на философското разбиране същността на 

метафората се коментира и от Нина Василева. В статията си 

„Метафора и мислене” тя отбелязва: „Структурата на метафората 

може накратко да се опише като „това е това”. Първото „това” е 

знак, който сочи към едно биващо, второто „това” е знак, който 
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сочи към друго биващо. Прекосяването се съдържа в „е” – то… В 

структурата на метафората именуваното не са неща, а начини на 

биване... В съвременната си философска употреба думата 

„метафора” има доста по-широко значение от литературоведския 

едноименен термин. По-широко, но не по-малко точно, 

метафората може да се мисли като езиковия израз на това 

прекосяване в мисълта, което предприема престъплението, 

идващо с философията” [Василева 2004: 66 – 67]. 

От тясното си интерпретиране като троп в поезията и 

художествената литература метафората днес се осмисля като 

универсално средство за комуникация. В когнитивната 

лингвистика тя се разглежда като начин на мислене и виждане на 

нещата. Метафоричният език допълва и доразвива буквалните 

употреби на езика. „Вездесъщата фигуративна употреба е също 

толкова интересна за когнитивните психолози, колкото и за 

поетите и за мнозина други. Забележителен пример е 

използването на метафорите като начин за изразяване на 

мислите” [Стърнбърг 2012: 426]. 

Самата възможност на езика да назовава едни неща с 

помощта на други, да пренася чуждо име върху даден предмет, е 

представена чрез способността на човека да мисли едни неща 

като други, в мисленето си да представя едни неща като други. 

Словесният пренос върви успоредно и неотделимо от мисловния, 

разбира се, доколкото изобщо мисленето е възможно без и извън 

езика. А и преносът на действията е неотделим от мисловния, на 

който той е само моторен израз. Метафората се основава на 

асимилационните процеси на съзнанието, тъй като те се 

въплъщават в езика и в другите изразни средства, с които човек 

си служи. Така всеки реципиент на някаква метафора се изправя 

пред задачата да „преодолее несъвместимостта на значенията” на 

обектите, учестващи в метафоризацията и да „възстанови 

смисловата хармония” между тях [Арутюнова 1978: 341]. 
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Може да се обобщи, че метафората е колкото проблем на 

езика, толкова – и в не по-малка степен – проблем на мисленето и 

на действието, следователно – на целокупния опит на човека. 

Метафората е едновременно процес и резултат: мисловната 

дейност, която, пренасяйки, слива, и готовият продукт на 

пренасянето сливане, изразено в дума /контекст/, фраза или в 

най-широкия смисъл – образ, сиреч процес на асимилация и 

прозрение. Затова са изказвани и твърдения относно 

възможността метафорите да обогатяват речта на човек в 

социален контекст, както и да допринасят за развитието на 

неговото мислене. В този аспект логични са изводите за 

откриване на първоначални актове на метафоризация в 

спонтанната реч и в играта на детето. От две до пет години 

децата усвояват заобикалящия свят, назовават новооткритите 

предмети с лексеми, резултат на оригинално словотворчество 

[Чуковски 1982]. „Детето с интерес наблюдава и осъзнава 

възможността да се отнесе една дума към различни предмети, 

както и към един предмет – различни думи. В условията на игра 

то преименува заобикалящите го обекти, а попадайки в ролята на 

машина, локомотив, вагон, слон, кон, и самото себе си” 

[Чичикова 1998: 30 – 31].  

Механизмът на неосъзнато продуциране на когнитивни 

метафори от деца се появява като тема в научните разработки на 

Д. Попов и В. Попова. Учените съотнасят общите когнитивни 

способности на говорещото дете (т.е. мисловните структури и 

характеристиките на неговата наивнореалистична памет и 

познавателни способности) с отношението му към езиковите 

явления: „Когнитивните (атрибутивните) метафори са 

инструмент на познанието. Те служат за разпознаване на 

качествата на материалните обекти и на абстрактните категории. 

По такъв начин атрибут или действие на едно лице може да се 

принесе върху друг предмет, друго явление или друга абстрактна 
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същност” [Попов, Попова 2002: 59]. Д. Попов и В. Попова 

посочват, че познавателните способности са задължителна 

предпоставка за овладяването на езика, че метафоричното 

мислене при децата от 2 до 6 години е така добре застъпено, че 

когнитивните метафори изпълняват функцията на ключов 

механизъм за когнитивно-езиковото развитие на детето. 

Когнитивните метафори са ключ към когнитивното и езиковото 

развитие на детето и наред с това обаче са демонстрация, 

свидетелство за неговите „продуктивни ментални потенции, за 

неговата креативност”. Някои от по-често използваните 

метафорично основани представи се възприемат от децата още в 

процеса на усвояването на езика, при което за изходно начало се 

вземат собствените представи на отделния индивид. Тези 

основни представи на детето се пренасят върху 

труднодостъпните за възприемане, абстрактни сфери на 

обкръжаващия го свят и така се съхраняват до момента на 

тяхното осъзнаване. Така възникват метафорични концепти, 

които се реализират в спонтанната реч чрез метафорични 

изказвания [Попов, Попова 2002: 58].  

„Метафорите обогатяват езика ни по начини, които 

буквалните твърдения не могат да достигнат. Разбирането ни на 

метафори като че ли не само изисква някакво сравнение, но и 

областите на изразното средство и на темата да си 

взаимодействат по някакъв начин. Прочитът на метафора може да 

промени възприятието ни и за двете области. Следователно тя 

може да ни образова по начин, който е може би по-труден за 

буквалното слово” [Стърнбърг 2012: 427].  

Образователно-възпитателният контекст на връзката дете 

– метафора е тълкуван в научнодидактическата литература чрез 

две напълно противоположни тези: първи контекст – приемащ 

метафората като несвойствено за разбиране и създаване от децата 

средство поради нейната голяма сложност [Шахранович, Юрева 

208



 

 

1990]; втори – утвърждаващ способността на децата спонтанно и 

преднамерено да използват, разбират и създават метафори 

[Winner, McCarthy, Gardner 1980]. Изказвани са твърдения 

относно специфичните механизми, чрез които метафората работи 

за комуникативноречевото развитие на обучаваните – 

„екстраполация на скритите смисли” (възможността, дадена от 

метафоричния образ „да се види ново съдържание в обикновени 

вещи и да се пренесат тези смисли извън областта, която ги 

поражда”), виждането отвъд обичайното като провокация към 

креативността и възможността за откриване на допълнителни 

конотации (разширяващи основното значение над общоприетото 

или преобръщащо обичайната представа за назоваваните 

предмети/явления) [Вачков 2006: 6]. 

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. В 

тази възраст на игрова основа може да бъде използвана за речево 

и интелектуално развитие зависимостта на човешкото мислене от 

метафоричния принцип. „Детето репрезентира знанията си за 

света по образен начин – то попада в пространството на 

въображението и образното мислене, в което метафората е 

инструмент за мислене, опознаване и представяне на света” 

[Чичикова 1998: 33 – 34]. Възможността природата на метафората 

да се осъзнава чрез нейната функция в дискурса е предпоставка 

за опита ни метафоричната игра да бъде изследвана в 

педагогическия дискурс с цел установяване на образователните 

перспективи на метафората (нетрадиционната употреба на 

словото изобщо) да стимулира езиковото и мисловното развитие 

на децата от различните възрастови групи на детската градина.  
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4. Нормативна детерминираност на цели, учебно съдържание, 

технологични модели при работата по образователно 

направление „Български език и литература” в детската градина  

Развитието на детската реч и мислене са дълъг, труден и 

целенасочен процес. Важността на успешната речева практика на 

детето е експлицирана като основна цел на обучението в детската 

градина по образователното направление „Български език и 

литература”. В Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното 

образование, определяща държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование, тази цел е дефинирана така: „Една 

от основните функции на обучението по това направление е 

задоволяването на потребността на детето от речева активност, 

което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за 

изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за 

директно и адекватно на речевата ситуация изразяване. 

Образователното направление има за цел изграждане на нагласа у 

детето да слуша активно художествено произведение и да изразява 

отношението си към него и към постъпките на героите в него” 

[Наредба № 5, 2016]. В Приложение № 1 към чл. 28, ал. 2, т. 1 на 

горепосочената наредба очакваната резултатност във връзка с 

постижимостта на целта е представена като дейност в шест 

взаимосвързани образователни ядра: свързана реч, речник, 

граматически правилна реч, звукова култура, възприемане на 

литературно произведение, пресъздаване на литературно 

произведение.  

Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование, 

включително и в последните си модификации, акцентира върху 

един основен дейностен модел за резултатност – играта. В чл. 21, 

ал. 2 е посочено: „При провеждането на педагогическото 

взаимодействие учителите използват игровата дейност за 

постигането на компетентностите по чл. 28, ал. 2.” [Наредба № 5, 

2016]. А компетентностите, свързани със седем образователни 
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направления (български език и литература, математика, околен 

свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, 

физическа култура), са постижими само при взаимосвързаността на 

игрово-образователните дейности от всички горепосочени 

направления по посока „на физическото, познавателното, 

езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и 

творческото развитие на децата”. Играта е нормативно 

детерминираната образователна парадигма в групите за 

задължителна предучилищна подготовка, за да се постигне 

създаването на условия „за стимулиране на детето към активност в 

процеса на говорене и слушане”; креативност в процеса на 

назоваване на обекти и явления, на атрибутивното и 

предикативното им определяне; активност в процесите на 

конструиране на свързана реч с различен обем и структурни 

особености (словосъчетания, изречения, текст).  

Нееднократно в научнометодическата литература са 

дискутирани функциите/предимствата на играта в 

образователната дейност на детската градина – възможностите ù 

да неутрализира грешки, да трансформира света на детето 

съобразно желанията му, да носи удоволствие, да възпитава 

ценности „по много остроумен начин” [Брунер 1986: 12 – 13].  

Предмет на дискусия са перспективите при използването на 

играта в контекста и на тенденциите, налагани от промяната на 

наредбата за предучилищното образование. В. Гюрова анализира 

тези процеси така: „Целта на институциите до седемгодишна 

възраст е да насърчават децата в тяхното развитие към 

самоотговорни и социално отговорни индивидуалности, бъдещи 

завършени личности. Тези тенденции се отразяват в търсенето и 

постигането на качество на образованието на педагозите и до 

ежедневието на детските градини в приетата от тях примерна 

организация на взаимодействието. В детската градина то според 

ЗПУО се постига под формата на игра, като играта и познанието 
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са неразделни. Дискусията в общността, повдигната през април – 

май на настоящата година по повод промяната в Наредба № 5 за 

предучилищно образование, поставя въпросите за връзката на 

игровите прояви, реализирани в направленията (ако изобщо това 

става възможно при при тяхната регламентация във времето) и 

свободното им изразяване в допълнителните форми – време, 

незапълнено от образователните направления. Тук се очертаха 

предизвикателства, които трябва да се преодолеят чрез баланс на 

допълнителните дейности по желание на семейството и времето 

за свободни игри, което трябва да се осигури от дневната 

организация на взаимодействие в примерното дневно разписание 

на институцията. Така всяка институция ще гарантира своята 

уникалност” [Гюрова 2020: 24].  

Безспорни са перспективите на играта в компетентностните 

образователни модели по посока и на усвояване на знания от 

образователно направление „Български езики литература, и на 

развитие на „меки” умения/компетенции – ключови за 

реализирането на детето като бъдещ ученик. Системно и 

целенасочено използвана „в учебното и неучебното време”, чрез 

включването ù в основните и допълните форми на педагогическо 

взаимодействие „при зачитане на потребностите и интересите на 

децата”, при съобразяване „с прилаганата в детската градина или 

училището програмна система” играта може да се превърне в 

ресурс за развитие на детето по посока на успешното му 

себеизразяване, себеидентифициране, себеутвърждаване. 

 

5. Технологични модели за прилагане на метафоричната 

игра като средство за мисловно и речево развитие на децата от 

трета и четвърта възрастова група за задължително 

предучилищно образование 

Представените и анализирани теоретико-приложни модели 

в настоящия раздел на изследването са съобразени с водещите 

функции на играта, с възможностите, които тя осигурява за 
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цялостното развитие на децата от трите групи за задължително 

предучилищно образование. Игрите от всякакъв характер 

(творчески – сюжетно-ролеви, игри драматизации, строително-

конструктивни; дидактични игри с правила, подвижни игри и др.) 

притежават огромен творчески заряд. Детето влага сили, енергия, 

възможности, емоции в играта. За него предлаганата в играта 

реалност е действителен свят за специфична себеизява, за 

саморазкриване и себеутвърждаване.  

Разработените и апробирани модели тръгват и от 

теоретичната постановка, че децата могат да изграждат 

интересни и оригинални образи чрез силата на словото при 

подходящ методически контекст. Изобретяването на поетически 

метафори не е чуждо на децата, стига да бъдат ситуирани в 

подходяща среда за мотивирано творчество. Значими в този 

процес на словесно-образно пресътворяване са въображението и 

фантазията. Въображението на индивида е произволно от опита, а 

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

деца. Разчитайки предметите, които ги заобикалят, съвременните 

деца научават неща, които се различават от „нещата, които 

техните дядовци са научавали, когато са „разчитали” газовата 

лампа... Казано с други думи, днешното дете ще намери мястото 

си сред съвсем нов културен модел” [Родари 1981: 162]. 

Развитието на въображението върви по линията на максималното 

творческо преобразуване на изходния образен материал 

[Беркинблит, Петровский 1981: 21 – 22]. Специфичната 

особеност на творческото въображение се състои в това, че то 

отклонява привичния ход на асоциациите, подчинявайки го на 

онези емоции, мисли и стремежи, които преобразяват в дадения 

момент психиката на индивида. Въображението в известен 

смисъл е начин да бъдат запълнени празнините в знанието. Не 

случайно то играе значима роля в живота на децата. За да 

придобият въображението и творческата фантазия у човека сила 
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и гъвкавост, е необходимо те да се развиват от детството, да се 

„тренират” в групите за задължителна предучилищна подготовка. 

„За да ни удивлява човекът с добротата и богатството на 

душата си, с щедростта и многообразието на таланта си, е нужна 

вярна ръка, за да го преведе през дебрите на изкушенията и 

измамността, в търсене на същността на познанието и смисъла на 

живота. Учителят е тази вярна ръка!” [Жечев 2012: 171]. Логично 

е да се приеме, че всеки предмет, съобразно с естеството си, 

предлага поводи за приказност, за разгръщане на фантазията; 

всяко образователно направление в детската градина може да 

стимулира креативността на въображението. Това са процеси, 

които безспорно активизират развитието на нагледно-образното и 

словесно-образното мислене при децата от предучилищна 

възраст. Стига добрият педагог в детската градина да иска и да 

може да работи в тази насока. 

Предлаганите в тази студия образователно-игрови дейности 

са съобразени с основни принципи на освободената от принуда 

творческа дейност – принципа за достъпност (зачитане на 

интересите, потребностите и очакванията на децата); приканващ 

характер (елемент на новост и изненада чрез използване на 

атрактивни методи); доброволност и непринуденост (осигуряване 

на вътрешна свобода на действието); възможност за избор (за 

проява на инициатива и/или за вземане на едно или друго 

решение) [Опашовски 1997]. 

Тръгвайки от безусловността на връзката език – мислене, 

методико-приложният аспект на настоящото изследване се 

опитва да осмисли въпроса за ролята на едно конкретно езиково 

средство – метафората – като фактор за взаимозависимо и 

взаимостимулиращо развитие на важните за децата от 

предучилищна възраст дейности – мисловната, фантазната и 

речевата. Апробираните в три детски градини практики1 свързват 

творческата дейност изобщо с два типа по-специфични речеви 
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дейности: откриване на метафори в готов текст; създаване на 

метафори по зададен дидактически контекст.2 Планираните и 

реализирани разнообразни педагогически ситуации предполагат 

игра с въображението по посока на създаване на метафорични 

образи и включването им в сюжети, свързани с други същества, с 

проецирането им в непредполагаема за общоприетите норми 

обстановка. Позволяват игра на фантазията и по отношение на 

възможността децата да ситуират самите себе си сред 

новосътворената от тях реалност. 

Приетото терминологично съчетание метафорична игра е в 

известен смисъл условно. То е използвано като обобщено 

название на образователно-игрови технологии, в чиято основа са 

разнообразни творчески дейности, провокиращи детското 

мислене и въображение по посока на фантазиране на образи и 

техни характеристики, на създаване на текстове, предполагащи 

нетрадиционни езикови употреби. Метафоричната игра е 

разчетена не само като небуквална употреба на словото, а и като 

възможност за необикновена трансформация на познати форми и 

образи, като креативно текстопродуциране на истории с 

новосъздадените/новопредложените от децата причудливи/ 

необикновени образи. 

Образователно-игровата технология метафорична игра е 

експериментирана в продължение на три години 2017 – 2020 г. в 

педагогическа среда, отговаряща на няколко условия: 

мотивираност на децата за активност и откровеност, свобода и 

изборност на творческата изява, емоционално зареждаща 

непринудена обстановка, стимулиране и подкрепа на 

креативността/оригиналността. Моделът е съобразен още с 

водещи за съвременното училищно/предучилищно образование 

тенденции, изискващи „да се стимулира нестандартното, 

творческото мислене, да се развиват комуникативните умения на 

учениците, уменията на хората да отстояват собствените си 
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позиции, успешно да се справят с различни ситуации, които 

животът им поднася” [Такворян 2016: 246]. Нееднократно е 

подчертавано, че „Образователната 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” [Алексиева 2019: 77]. Тенденции, 

логически свързващи българското образование с необходимостта 

да се подготвят за съвременното постиндустриално общество не 

само организарани, а и асоцииращи се личности – т.е. хора, 

находчиви, готови да рискуват, да мислят и действат 

нестандартно [Тофлър 1991]. Всичко това предполага 

разглеждането и реализирането на творческите игри по 

образователно направление „Български език и литература” с 

децата от детската градина в контекста на общите процеси на 

„европеизиране”, модернизиране, осъвременяване на 

задължителната предучилищна подготовка на децата.  

Представените в изследването образователни практики са 

съобразени и с известен и споделен вече от други методици опит 

– 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]. 

Така при съчетаването на традиционно и ново в практиката 

се стигна до използването на разнообразни образователно-игрови 

модели, вписващи се в следните, условно обособени, групи: 

1. Създаване на невербални образи. 
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1.1. Реорганизиране (с помощта на разнообразни материали) на 

визуално представени обектни детайли или предмети (варианти: с 

уточнена посока на трансформационния модел – зададен 

параметър/показател за трансформация; с позволена абсолютна, 

неограничавана от нищо, свобода на фантазията и творческото 

модифициране). 

1.2. Своеобразно „аглутиниране” на детайли в един образ. 

2. Правене на невъможното възможно при невербално 

компилиране: 

2.1. Поставяне на известен образ (приказен, художествен, 

филмов, компютърно-игров) или новосъздаден необикновен 

образ в нетипична за него среда. 

2.2. Позициониране на собственото аз в позната нетрадиционна 

среда или в допълнена/видоизменена от детското въображение 

необичайна обстановка. 

2.3. Недопустимо за „нормалното” човешно съзнание свързване 

на образи. 

3. Вербална творческа оригиналност. 

3.1. Оригинално словотворчество чрез метафорично назоваване. 

3.2. Обвързване на причудлив образ със словесно номиниране 

(предлагане на думи за назоваване на новосътворени образи на 

базата на техни качества, действия, способности, съпоставителни 

характеристики). 

3.3. Игри диалози – разговор с неочаквано „проговорил” 

одухотворен предмет. 

3.4. Истории за/на думи с необикновени качества. 

3.5. Изказване/довършване на хипотези. 

3.6. Представяне на новосъздадени нетрадиционни образи и 

ситуации в текст: разказ (оригинална фантазна история), диалог 

(вкл. и спор), реклама и др. 

3.7. Включване на изработен провокативен образ в речево-игрово 

действие, в специфична игра драматизация. 
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4. Опредметяване на фразеологични/метафорични изрази. 

 

Първият модел предполага първоначално „подаване” от 

учителя на детайл (геометрична фигура или част от предмет) за 

модифициране. Учителят може да подскаже линия на 

трансформационните промени, като зададе общ принцип – 

предметът да стане смешен, да може да лети/да помага на хората 

при готвене и хранене, да е способен да чува гласовете на 

животните, да разбира езика на птиците, да говори и т.н. 

Освободената от указания творческа дейност довежда до по-

прагматично или по-причудливо трансформиране на предложени 

на обучаваните геометрични фигури. Детското хрумване 

превръща квадрата в книга, къща за хора, прозорец, къща на 

кучето, телевизор, мобилен телефон, кутия за моливи, лаптоп, 

компютър; триъгълника – в елха, покрив на къща, ракета, връх на 

молив, летящ Аватар; кръга – в снежен човек, чиния, кошница, 

ябълка, диня, свито пухено коте, главата на Маша/ на Шрек, 

„омнитрикс” (часовника на Бен Тен); цилиндъра – в ракета, 

бутилка, самолет, компютърна мишка, верига на трактор. 

Одухотворяването на неживата материя в детските очи е факт. 

Очертават се няколко линии на персонификация – предаване на 

предмета черти на някакво живо същество, на човек, на владеещ 

съзнанието герой от компютърна игра или анимационен филм. 

Възможността да се вижда в един предмет друг предмет или 

друго същество е показателен за работещи процеси на 

метафорично съзнание и творческо въображение. Оригинално е 

детското творчество и при аглутинативното проециране на образ 

– предлагане на различни части на един новосъздаден образ от 

различни деца с право на ползване на детайли от различни 

изходни обекти (животни, птици, растения, представители на 

света на динозаврите, небесни тела и т.н.). Причудливостта и 

оригиналността са характерни черти и при създадените чрез 
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групова работа образи – тръгването от един детайл, допълването 

и продължаващото моделиране на образа до окончателното му 

изграждане от различни деца. При една група с момичета от 

кръга стана цвете, прерастващо в слънце, което пък бе довършено 

като корона на главата на Снежанка. Прави впечатление, че редът 

на творческата метаморфоза, както и финалният модифициран 

образ зависят от това дали момче или момиче от групата рисува. 

При варианти с преобладаващо работещи момчета от елипсата се 

преминава през образ на хлебарка до място за новоизлюпено 

динозавърско яйце; кръгът се преобразява в сателитна чиния или 

детска визуализация на главата на героя от анимационния филм 

„Аз, проклетникът”. Доста интересни са трансформационните 

промени при групи, включващи за последователна работа върху 

един детайл и момчета, и момичета. Детското въображение се 

вихри и при съотнасяне на творческия процес с конкретна 

комуникативна ситуация и поставена дидактическа задача. 

Например: Предстои Ви среща със създателите на играта „Дино 

парк”. Като използвате разнообразни елементи от 

конструкторски игри, предложете на сценаристите на 

компютърната игра вашата интересна база за динозаври; С 

помощта на родителите си подгответе проект за дрехи, с които да 

изиграете ролята на БенТен (от едноименния филм)/Елза (от 

филма „Замръзналото кралство”). 

 Оказва се, че детското въображение е „във вихъра” си 

относно възможността да пренарежда графично-визуално 

общоизвестни герои (от анимационен филм, компютърна игра) 

или да позиционира новосъздадени образи (измислен 

необикновен предмет). Транспонирането смесва герои и 

пространства от различни измерения: земно – космическо, 

сегашно – праисторическо, ежедневно – приказно. Герой от 

компютърна игра се оказва в приказна обстановка или в 

тайнствените владения от анимационен филм. Така Райли от 
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филма „Отвътре навън” се оказа след хлебарките на „StarCraft”; 

представител на приятелски настроената извънземна 

цивилизация Буув от филма „У дома” попадна сред владенията на 

Котарака в чизми; куклата Барби „стъпи” в „Замръзналото 

кралство”. 

Най-трудоемки за децата са метафоричните игри чрез 

словото. Безспорно и при тях е постигната креативност и 

оригиналност. Експериментирани са няколко варианта на 

метафорично словотворчество: съставяне на метафорични 

названия на странни/чудати обекти, визуално предложени или 

вербално описани (например: Как ще наречете човек, който спи 

усмихнат? Как ще назовете автомобил, който лети? Какво име 

бихте дали на дърво, което говори с облаците?). Към тази група 

се отнасят и задачи за съпоставка на изображения на 

общоизвестни/общоупотребими предмети, представени в едното 

изображение в нормалния си вид, в другото – с някакви 

причудливи детайли (например: чадър, който има очи и плаче; 

метлата с вързана панделка; ютия с колелца отдолу; компютърна 

мишка с криле). В играта се изисква сътворяването на най-

интересно название на „странен” предмет от втората група 

изображения. Творческият процес предполага известно 

синхронизиране между визуално и вербално преподреждане. 

Номинирането на новосътворения образ (дори при парадоксална 

метафоричност) предполага асоцииране, отчитане на нови 

функционалности на образа, търсенето на връзката с нещо 

познато, мисъл върху многостранността на предмета (като 

функция, възможност за контакт, за трансформация). Във връзка 

с интуитивното прозрение на метафоричността като скрито 

сравнение е работено и върху задачи за довършване на 

изречения, включващи обект за сравнение и търсещи подходящ 

обект за сравняване (например: Морето е синьо като …; 

Гръмотевицата трещи като …; Снегът е мек като …; Снежанка се 
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усмихва като …; Мащехата е зла като …; Компютърът е мощен 

като …). Към разглежданата група условно се отнасят и игри 

„Какво за какво ме подсеща”, „Думи към думата” – предложения 

от децата на думи, възникнали по зададена от учителя или друго 

дете дума стимул (например: компютър – игра, само неделя, един 

час, ако ми помогнеш да…). В този дух са и игри, предполагащи 

преназоваване на известни герои от анимационни филми (или 

предмети, използвани от героите), като се имат предвид техните 

качества и способности. Подходящ за подобна дейност са героят 

Ben Ten, както и притежаваният от него часовник с невероятни 

трансформационни способности „омнитрикс”. При представените 

игри от тази група речта се използва за номинативно-

конотативни дейности, т.е. даване на оригинални (включително и 

метафорични имена) на новосътворените предмети/лица или 

техни специфики.  

 

 
 

Своеобразен игров модел на познание са и хипотезите. 

Децата предлагат собствени хипотези относно предложена им 

неочаквана (нестандартна, нетривиална) ситуация (Какво би 

станало, ако хората започнат да ходят на ръцете си? Какво ще се 

случи, ако при всяко отваряне на устата ти в нея влиза шоколод 

или бонбон? …). При тези игри неограничаваната от нищо 

свобода на фантазията, приемането на всяка хипотеза стимулира 
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креативността, допринася за развитие на дивергентното мислене.  

Едно от най-големите предизвикателства е речевата 

дейност по съставяне (дори и на съвсем кратък) текст от децата 

от предучилищна възраст. Оживление пораждат игрите диалози, 

поставящи в одухотворена ситуация предмети от заобикалящия 

детето свят (Какво ти казва баничката, преди да я отхапеш за 

закуска? Какво ли си мисли захвърлената ти в ъгъла блуза? Какво 

ли си говорят спагетите, когато виждат как ги приближаваш към 

своята широко отворена уста? Какво ли си мисли цветето, чиито 

листенца откъсна?). В този дух са и игрово-диалогичните 

импровизации от рода: Предположете какво си говорят 

играчките от детския кът, докато вие спите? Ако можеха да ви 

отговорят куклите, динозаврите, камиончетата и конструкторите, 

докато ги хвърляте или блъскате, какво ли биха ви казали? 

Игровият вариант е апробиран и чрез модела работа по групи – 

съставяне на диалози между конкретни играчки от предложено 

изображение от компютърния анимационен филм „Играта на 

играчките”.  

 

 
 

Подобно одухотворяване на заобикалящия детето 

предметен свят поражда чувства, събужда емоции, съотнася 

световете на използващия субект и използвания обект, поражда 
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имплицитно размисъл за последиците от доброто/недоброто 

отношение към нещо/някого. 

Създаването на цялостни монологични текстове е 

провокирано с различни дидактически задачи: предложени 

заглавия (Летящото „благодаря”; „Радвах се, радвам се, ще се 

радвам…”); причудливи образи (облак, който плаче; ботуши с 

криле); неочаквани комбинации между анимационни герои 

(„Ненадейно Котаракът в чизми се ожени за Червената 

шапчица?”; „Какво стана, когато героят от филма „Сам вкъщи” 

се озова в къщата на Маша и Мечока?”). Нелеки, но възможни и 

ценни като образователна възможност са задачи за предлагане на 

случки/епизоди за създаване на сценарий за нов анимационен 

филм, в който влизат по един герой от четири различни детски 

филма. Филмовите изображения (от „Замръзналото кралство”, 

„Пес Патрул”, „Пингвините от Мадагаскар”, „Пламъчко и 

машините”) са подбрани на случаен принцип чрез игра от 

предварително донесени от децата изображения от техни любими 

анимационни филми. 
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Предизвикателствата пред творческото мислене са 

безкрайни. Апробиран е и моделът: Това е откъс от песента на 

Бен Тен от едноименния филм („Започна се с откриване на 

странно вещество. Там бяха скрити тайни с различно естество. 

Той вече има сили, има супермъжество. Бен Те-е-ен! У-у-у!...). 

Приеми, че часовникът, вършещ чудеса, е у теб. Сътвори и изпей 

своя вариант на песента. Въображението вихрят и игри като: 1) 

Днес имаш шанса да участваш в епизод от любимата си детска 

поредица. Разкажи къде се озова и какво се случи… 2) Шрек 

реши да се срещне с мен, защото … Тръгнахме за … 3) Разкажи 

за свой сън, представящ как си се озовал в замръзналото кралство 

и как си се изправил пред най-големия си страх… 4) 

Тайнственият дух ме пренесе в царството на аватарите. Тогава … 

5) Разкажи историята на този случайно попаднал предмет в 

детската градина (слушалки за телефон, перо от щраус, клещи …) 

6) Днес съм част от шпионския екип на пингвините от 

Мадагаскар. Какво открихме само … 7) Заедно със 

супергрижовния клоун Марлин (от филма „Търсене на Немо”) 

станах част от невероятно водно приключение. Как стигнахме до 

сина му Немо! … 

Пред още по-големи предизвикателства са поставени 

децата при образователно-игрови ситуации, предполагащи 
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творене на „няколко ръце” (например: „Аз започвам историята, 

ти продължаваш, а последният я завършва”). 

Творческата дейност има ефект, ако се приема безрезервно 

от учителя, не се санкционира от дидактични нелепи забележки 

(„Това е абсурдно. Това не може да се случи. Кажи го по друг 

начин”…). При предоставена свобода децата приемат 

предизвикателствата на метафоричната игра, активно се 

включват в творенето на образи, в оригиналното им 

модифициране и транспортиране в необикновени ситуации. 

Поставено в своеобразни нонсенсови ситуации, детето може да 

твори по собствени правила, виждания, траектории; да използва 

каквито иска материали, решения, комбинации, да покаже поне за 

кратко това, което то самото иска от самото себе си, и от това, 

което го вълнува.  

Доста интересни са фантазните образи, породени от 

трансформационни процеси, свързани с визуализиране на 

предложено словосъчетание. Към тази група могат да се отнесат 

задачи като: Нарисувай на листа какво виждаш, като чуеш израза 

„човекът кипна” / „той/тя излезе от кожата си”. За детската 

осъзнатост на метафоричния термин говорят изображения като 

човек, от когото излиза пара; човек със сърдита физиономия 

(включително и продавачка в магазин); учителка, която се кара на 

децата и др.  

В своята цялост образователно-игровият модел е ценен с 

предоставяните при различните му варианти възможности за 

избор на задачи/техники за изпълнение, на образи и пространства 

за комбиниране и т.н. Безспорно най-трудни за децата се оказват 

дейностите по „обличане на въображаемите образи и ситуации” в 

художествен разказ. Целенасочената и резултатна работа по 

създаване на текстове (метафорично или неметафорично 

„облечени”) може да бъде подпомогната от учителите, ако те не 

ограничават творчеството дори когато е свързано с безсмислици, 
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като приемат всяка различна идея, като поощряват всяка 

активност и оригиналност. 

Разнообразните модели на субектно участие – 

индивидуално или част от групова работа – развива и 

допълнителни умения. Детето може да си позволи абсурдност 

при творенето на няколко ръце образ (рисуване от различни деца 

на едно платно, разделено на четири; дорисуване/доконструиране 

на първоначално загатнат предмет от последователната дейност 

на няколко деца или чрез съединяване на компоненти/детайли на 

предмета, предложени от различни деца). Но когато трябва да 

сътвори общата история на абсурдния новосъздаден образ, то, за 

да продължи изречението, подадено му преди това, трябва 

подсъзнателно да си зададе въпроси като: Какво интересно да 

добавя? Как да довърша изображението?, но и Какво всъщност 

се опитваме да направим заедно; Дали да се допитам до някого 

от отбора ...  

При експериментирането на модела са апробирани и 

разнообразни практики по отношение на разчитането на 

предложените от децата нови образи (техни качества, функции, 

предназначение), преди да се премине към превръщането на 

предмета в герой на нова интересна история, представена със 

средствата на езика. Стандартен и със засилена фреквентност е 

моделът на беседата с въпроси от страна на учителя, 

предполагащи фокусиране върху разликите в новопредложените 

детайли, върху обвързаността на новопредложения провокативен 

детайл с някаква ценност или възможна приложимост за доброто 

на хората, благото на даден колектив, бъдещето на планетата 

Земя. Беседата може да провокира с нестандартността на 

позицията, от страна на която трябва да отговаря детето 

(оприличаване на предмети или посочване на тяхното 

предназначение от позицията на чуждоземци, на представители 

на друга планета, например: За какво могат да се използват тези 
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предмети в новопостроения от вас „Дино парк”?). Механизмът 

„нетрадиционност”, „отхвърляне от нормата” се оказва 

интригуващ за децата, но не много лесен за изпълнение. 

Целесъобразното му използване за образователни цели, за 

действително стимулиране на детското развитие е функция на 

професионалните умения на учителите в детската градина.  

Възможни са и други варианти, предполагащи мисловна и 

вербална активност на подготвяните за училище деца. Логично е 

включването на дейности по задаване на въпроси от самите тях за 

функцията на различни детайли в новосътворен предмет 

(например: За какво служи „окото”? За какво е това? Как може 

да се използва това? Може ли да си скрие опашката? В какъв 

може да го преобразува часовникът? Как се трансформира в 

невидим?...). Целесъобразна е работата по предположения за 

позитивите на усъвършенстван обект (Ще може ли да помогне на 

лекар това? Ще излекува ли болен ръката му слушалка? Ще 

развие ли скорост, за да помогне на ...?). Може да се работи и 

върху припомняне на необикновена история, в която се 

среща/срещат подобен герой/негови характеристики; върху 

предлагане на нови алтернативи за трансформация по посока на 

… (очовечаване, приближаване до извънземна цивилизация, 

света на динозаврите и т.н.). Така речевата изява на детето 

доизяснява изпълнената с невербални средства творческа задача. 

Речта се явява средство за доуточняване, разбиране, припомняне, 

синхронизиране и т.н.  

От представените идеи се вижда, че метафоричната игра е 

еквивалент на творческа мисъл и творческо действие. 

Креативното действие се оказва разнообразно и с оглед на 

средствата за първоначално изграждане на образи, и с оглед на 

авторите, участващи в творенето на образ/ситуация, и с оглед на 

възможността за представяне на историята на 

новосъздаваното/новосъздаденото. Обсъжданите, апробирани в 
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практиката, модели разгръщат оригиналността, индивидуално 

авторското, своеобразното детско виждане и пренареждане на 

света. Персонализацията и трансформацията на образи, 

включването им в нови необикновени истории показват 

синкретичността на творческата дейност, в която мисъл, фантазия 

и слово си сътрудничат по посока на оригиналността. Прави 

впечатление, че говоренето като характеристика на предметите, 

които заобикалят човека от реалния или въображаемия свят, е 

напълно допустимо за децата, те го приемат за абсолютно 

нормално, не им прави впечатление. Но фантазията се вихри в 

много широки параметри. Метафоричната игра позволява 

децата да свързват взаимноотричащото се с взаимно 

предполагащото се, да пресичат допустимото с абсурдното. 

Безкрайни са способностите им да генерират нови идеи, да 

модифицират преди това съществуващи предмети, да свързват 

новосъздадените образи, да ги съотнасят със среда и 

обстоятелства, отново плод на освободена богата фантазия.   

Всичко това се оказва своеобразна крачка и към развитие 

на „функционалното мислене”, което е считано от някои педагози 

за „много важен раздел в развитието на „силното” мислене”, 

защото позволява „да се разгледа най-важното в обекта – 

неговата функция – и да се отговори на най-важния целеви 

въпрос: защо е направен предметът” [Велева 2012: 80]. Дори и 

при сътворяването на най-абсурдния образ детето има нещо 

предвид; придава му необикновени физически, интелектуални, 

емоционални характеристики. Във виждането му обектът 

придобива необикновени качества, свойства, способности, 

възможности, защото е трансформиран съобразно детската 

представа за подобряване, усъвършенстване, функционално 

използване, възможно предназначение. 

Всяка дейност е полезна, ако води до резултатност. Нелеко 

се оказва при подобни обаче творчески модели извеждането на 
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критерии за резултатност. Направен е опит дейностите на децата 

по апробираните в детските градини практики да се оценяват с 

показателите: оригиналност на създадения метафоричен образ, 

синхронност при екипната работа, умение за текстотворене (за 

създаване на история за новопредложен образ, трансформиран 

филмов или компютърен герой). Може да са направи извод, че 

резултатността на конкретно експериментираните образователно-

игрови практики е предположена и от проучеността на 

показатели за интерес: предпочитания на децата към 

фолклорни/художествени текстове, анимационни филми, 

компютърни игри; възможности за изборност на тематични 

контексти за творене (реално пространство, интернет 

пространство, компютърно пространство, анимационен свят) – 

при съобразяване с предпочитанията на мнозинството. 

Резултатите са функция на качествата на създадената за 

творчество среда (неограничавана свобода в предлаганите от 

децата отговори; толерантност в обсъждането при представяне на 

разностранните детски тълкувания на метафори – адекватни и 

недостатъчно адекватни). Ценна е възможността детето да заеме 

позицията на друг (благодарение на творческото си мислене и 

въображение), да натрупа опит от взаимодействието с други 

обекти/субекти (реални или въображаеми), да активира предишен 

опит в нови себепредставящи и себеразкриващи вътрешния му 

свят модели (рисунки, предмети от различни материали, фигури 

пластилин, устни словесни творения). Оригиналността се оказва с 

повишена фреквентност в контекста на съчетаване и 

взаимодопълване на творчески дейности – рисуване, 

конструиране, словотворчество, текстопроизводство (при 

съобразеност с възрастови възможности и интереси). 

 Представените и анализирани образователно-игрови 

модели, обединени под условния термин „метафорична игра”, 

водят до следните изводи: 
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1. У децата от трета и четвърта група за задължителна 

предучилищна подготовка се крият заложби за творчество, 

открито и откровено споделяни от тях чрез използване на 

разнообразни творчески материали и изобразителни техники. 

2. Умело подбраните от учителите детайли/предмети, поднесени 

в мотивираща, освободена от ограничения, позволяваща 

изборност, творческа атмосфера, предполагат, от една страна, 

креативност и оригиналност при фантазирането на образи и 

ситуации, от друга страна, са предпоставка за активност и 

емоционална ангажираност на децата в творческия процес. 

3. Овладяността на предметната отнесеност на думата, 

възможността за опериране с аналогии, нагледно-образната 

форма на мислене са реална предпоставка за създаване на 

метофорични образи от децата от трета и четвърта възрастова 

група за задължителна предучилищна подготовка.  

4. Метафоричността е присъща характеристика на детското 

мислене, тъй като дава възможност на детето не само по-леко да 

възприема околния свят, но и да може да строи отношения, 

основаващи се на подобие, да гради асоциативни мостове между 

нещата, между тях и самото себе си. 

5. Целенасоченият и добър подбор на невербални творчески 

задачи от учителя в детската градина може да бъде предпоставка 

за демонстриране на забележителния капацитет на децата за 

образно мислене, за изненадващата широта на спонтанната и на 

преднамерената употреба на метафори от децата. 

6. Образователно-игровата технология подпомага сложния 

процес на когнитивно-езиково развитие, позволява 

продуктивното мислене на детето да се развива паралелно с 

неговата езикова креативност. Показаното от децата богато 

нагледно-образно мислене стимулира словесно-образното им 

мислене, представено чрез оригиналните им устни текстове. 

230



 

 

7. Стимулирането и системното провеждане на метафорична игра 

(невербална и вербална) е основа за продуктивни ментални 

процеси; допринася за развитие в синхрон на мислене, 

въображение, език.  

8. Разчитаща на междудисциплинарния обмен, образователно-

игровата технология метафорична игра допринася за цялостното 

интелектуално и естетическо развитие на подрастващите, защото 

предполага мотивираност за свободно и непринудено 

експлициране на фантастични образи, обстоятелства, емоции, 

отношения.  

9. Виждането отвъд обичайното, развиването на загатнати 

детайли/предмети в екипно творчески трансформирани образи 

допринася както за максимално разкриване на творческия 

потенциал на децата в процесите на съвместна образователно-

игрова дейност, така и за развитието на ценни качества на 

колективността – съобразяване с другия, приемане на другия, 

синхронност, толерантност, екипност. 

 Образователно-игровите дейности позволяват детето да 

мисли, действайки, както и да твори, мислейки, представяйки си 

и чувствайки. Моделът, надскачащ стереотипността и 

тривиалността, стимулира неканонизираното мислене, провокира 

въображението и фантазията към сътворяване на 

небивали/несъществуващи образи и ситуации. А съотнасянето на 

тези нови образи в текстове е последващ стимулатор и на 

оригинално словотворчество, на оригинални преносни 

(включително и метафорични) употреби, оригиналност на 

индивидуално създадените текстове. Детето чрез собственото си 

творчество, отдадено на креативността си, се учи от самото себе 

си, от богатата си фантазия, но и от фантазията и творческите 

виждания на другия до себе си, чрез моделите на 

представяне/разиграване на причудливите образи от един човек 

пред друг човек, за да видят и останалите хора. Стимулираната 
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творческа дейност развива детето естетически, духовно, 

нравствено, емоционално. Метафоричната игра се оказва 

специфично свързващо звено – между смисловите, 

пространствените, невербално-игровите и вербално-

комуникативните пространства на децата. А всичко това развива 

не само комуникативни умения, а и ценни нравствени качества, 

полезни за социализацията и самоутвърждаването на децата като 

настоящи индивидуалности, като бъдещи индивиди.  
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ИЗГРАЖДАНЕ НА АДЕКВАТНА ПРЕДСТАВА ЗА 

ЗАОБИКАЛЯЩАТА НИ ПРИРОДНА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ 

И ПРИДОБИВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНИ УМЕНИЯ ЗА  

ПОСТИГАНЕ НА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ И  

ЛИЧНОСТНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 6 – 7-

ГОДИШНИТЕ ДЕЦА 

 

Станислава Величкова Тодорова 

 

 

BUILDING AN ADEQUATE IDEAS FOR  

SURROUNDING NATURAL REALITY AND  

ACQUISITION OF INTELLECTUAL SKILLS FOR  

ACHIEVING OVERALL DEVELOPMENT AND  

PERSONAL IMPROVEMENT OF 6-7 YEARS OLD OF 

CHILDREN 

 

Stanislava Velichkova Todorova 

 

Abstract: The purposeful pedagogical influence for building an 

adequate idea in 6-7-year-old children about the world around us 

develops the future student’s personality with an emphasis on his 

intellectual development, which is a personal development and 

adaptation to school. 

 

Keywords: preschool education, training, children in pre-school age, 

intellectual skills, overall development, personal improvement. 

 

1. Въведение  

Съвременните тенденции в образователната система и 

реформата в българското образование (т.е. влизането в сила на 

новия Закон за предучилищното и училищно образование от 
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1.08.2016 г.) наложиха промяна на някои постановки и подходи 

относно планирането и организацията на процеса на 

взаимодействие в предучилищното образование с цел 

придобиването на съвкупност от компетентности – знания, 

умения и отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето от предучилищното към училищното образование, както и 

цялостното развитие на детската личност. В основата на тази 

промяна е необходимо да се поставят научните открития през 

последните десетилетия в областта на иновациите, породени от 

развоя на технологиите. Свидетели сме на значителни промени 

във всяка една област от човешката дейност. Поставено е 

началото на нов етап в развитието на обществото. Иновативните 

технологии са все по-тясно свързани с постиженията, използвани 

в процеса на преподаване, а това води до нови психологически и 

педагогически теории за ученето. 

Същевременно продължава дискусията доколко е 

необходимо децата в детската градина и началното училище да се 

въвличат във всички нови технологични достижения, разработки 

и нововъведения на съвременното общество, породени от развоя 

на технологиите. Всички подходи и форми на педагогическото 

взаимодействие трябва да съответстват на интересите, 

възможностите и възрастовите характеристики на децата. Новият 

Закон дава възможност на педагогическите специалисти да 

използват иновативни авторски програми, чрез които в 

педагогическите ситуации да се придобиват и допълнителни 

компетентности, включително и извън образователните 

направления, определени от Държавния образователен стандарт, 

като ритмично и балансирано се разпределя образователното 

съдържание. С иновативни технологии, включени в 

педагогическото взаимодействие в предучилищното образование, 

могат да се разширят и усъвършенстват отделни компетентности 

(знания, умения и отношения), които ще допринесат не само за 
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разнообразяване на живота на детето, но и за личностното му 

развитие и за полагането на основите за учене през целия живот. 

Естествено, това трябва да става с подходящо за възрастта 

обучение, при съобразяване със значението на играта в процеса 

на педагогическото взаимодействие. 

2. Изложение  

Настоящата статия има за цел да представи перспективите 

за развитие на 6 – 7-годишните деца и тяхното личностно 

усъвършенстване чрез изграждане на адекватна представа за 

обкръжаващата близка природна среда (в процеса на 

придобиване на интелектуални умения). 

Установихме, че проблемите, свързани с цялостното 

развитие на децата, както и тяхната социализация в генерален 

план са приоритет на възпитанието и обучението. От една 

страна, възпитанието е един от решаващите фактори за 

социализацията и за развитието на детската личност, а от друга 

страна, обучението изисква постигане на определен очакван 

резултат, съответно качество съобразно стандарти, постижими 

при учене чрез игра. Предучилищното образование създава 

условия за придобиване на компетентности, необходими за 

успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Освен възпитание и обучение обаче, предучилищното 

образование осигурява и социализиране, както и отглеждане на 

децата до постъпването им в първи клас. Всичко това е насочено 

към работа по готовността за училище – формиране на 

положително отношение към училището, адаптиране към 

основната учебна дейност, мотивация за учене. 

Възпитанието и обучението на 6 – 7-годишните деца са 

разнопосочен и изключително сложен процес. Този процес 

полага основите за учене през целия живот, като осигурява 

физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата. 
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Цялостното развитие на децата се обуславя не само от тяхното 

хармонично съвършенство. То се постига и чрез подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на една 

обща цел – развитие на универсални умения – личностни, 

познавателни, комуникативни. 

Дефинираните в ЗПУО образователни цели са смислово 

обвързани с държавните образователни стандарти, заложени в 

Наредба № 5 на МОН за общообразователната подготовка и 

стандартите на Наредбата на приобщаващото образование. Тези 

стандарти определят както изискванията за резултатите в 

системата на предучилищното образование, така и условията и 

процесите за тяхното постигане. 

Процесът на предучилищно образование е подчинен на 

прилагането на определана програмна система като част от 

Стратегията за развитието на детската градина, съответно 

училището, която се приема с решение на педагогическия съвет 

[ЗПУО, 2016, чл. 29 (1): 7].     

Сред политиките за овладяване на компетентности 

(комплекс от знания, умения и нагласи) в Стратегиите на 

детските градини е и организирането на образователен процес 

чрез осъществяване на интегрирано междупредметно 

взаимодействие. Естествено играта е водещата дейност, която 

подготвя придобиването на ключови компетентности от децата. 

Създава се привлекателна образователна среда с практическа 

насоченост за образованието и развитие на творческите 

способности на децата. Организира се педагогическо 

взаимодействие с фокус върху резултатите  на децата не като 

обем усвоена информация, а като комплекс от умения за действия 

в различни нестандартни ситуации.  

Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към 

постигане на определени очаквани резултати. Основната форма 

на педагогическото взаимодействие са педагогическите ситуации, 

240



 

 

които протичат предимно под формата на игра. Чрез 

педагогическите ситуации детето опознава ярки и емоционално 

привлекателни обекти и предмети. По този начин несъвършената 

и непълна „картина за света” на всяко дете се обогатява по 

време на педагогическите ситуации в резултат и на учудване, и на 

систематизиране на предходен опит.  

Близката до детето среда е естествена основа за схващане 

на най-значимите норми на поведение, дейност и живот в света, 

които демонстрират природо-социалното единство. В епохата на 

стремителния растеж на технологиите, формирането на 

интелектуални умения е едно от най-важните направления в 

образователните реформи. Обучението се подчинява главно на 

това как да се научи детето да мисли. Оказва се, че 

педагогическото взаимодействие трябва да е насочено към 

развитие на интелектуалната компетентност на детето. В тази 

възраст то се е научило да сравнява, измерва, да сортира и да дава 

оценка, но все още критичното му мислене е затруднено от 

егоцентризма. То трябва да се научи да започне да мисли логично 

и да разбира логически правила. А това, от своя страна, ще 

допринесе за постигане на по-ефективен образователно-

възпитателен процес впоследствие в училище. Разсъжденията 

трябва да се насочат не само към резултата от активността, но и 

към самото действие. Т.е. целесъобразно е да бъдат наблюдавани 

и анализирани действията на децата. Логиката трябва да заработи 

във всички, а не само в конкретни случаи. Ефективно е да се 

развива абстрактното мислене, да се създават хипотези, 

логически предположения и разсъждения; да се появят 

предпоставки за научно мислене.  

Интелектуалното развитие на децата има пряка връзка със 

социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа 

за заобикалящата ни природна действителност, умения за 

природосъобразен начин на живот, положително отношение към 
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природозащитните инициативи, усвояване на социални умения и 

отношения, придобиване на култура и мотивация на поведението, 

формиране на комплекс от качества, развиване на общочовешки 

ценности и др. Може да се каже, че съществено влияние върху 

процеса на обучение на децата оказват степента на развитие на 

мисловните операции, качествата на ума и способностите за 

самостоятелно „откриване” на закономерности в околния свят.  

Днес, във времето на технологичната революция, 

приоритет се дава на интелекта. Дейността на човешкия фактор е 

преди всичко интелектуална. Знанията за процесите и явленията 

безспорно са ценност. Доброто познаване на възможностите, 

които имат децата, ще ограничи вероятността за ощетяване или 

неизползване на целия им капацитет в предстоящата основна 

дейност – обучението. Всичко това обособява един проблем, 

свързан с интелектуалното развитие. Няма друга по-подходяща 

дейност от игровата дейност с иновативни технологии. Тази 

дейност е ефективен фактор за интелектуално въздействие върху 

6 – 7-годишните деца. 

Казаното дотук ни доведе до извода, че целенасоченото 

педагогическо въздействие за изграждане на адекватна 

представа у 6 – 7-годишните деца за света, който ни заобикаля, 

развива личността им на бъдещи ученици. Акцентът върху 

интелектуалното развитие на децата е предпоставка за 

личностно усъвършенстване и адаптация към училище.  

Образователно направление „Околен свят” е натоварено 

със задачата да организира и реализира „педагогическо 

взаимодействие” насочено към социализиращите процеси – 

изграждане на адекватна представа за обкръжаващата близка 

околна среда, придобиване на култура на поведение, развиване на 

социални умения за общуване и организиране на самостоятелна 

детска игрова дейност като предпоставки за готовността за 

училище [Наредба № 5, 2016: чл. 28 (2) т.3].     
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Чрез образователно направление „Околен свят” се 

реализира по специфичен начин общата цел на предучилищното 

образование – цялостното развитие на детската личност и 

придобиването на съвкупност от компетентности – знания, 

умения и отношения, определящи успешната реализация на 

детето през следващите периоди в развитието му.  

Като научно и теоретично обосновано практико-

приложното направление „Околен свят” има своята специфична 

цел: Да се подпомогне личностното и социалното развитие на 

децата в условията на сътрудничество и взаимодействие 

между всички образователни общности в детската градина на 

основата на зачитане на правата на децата, както и 

формиране на обобщена „картина на света”. 

Задачите, които се реализират, могат да се диференцират в 

три групи: 

Когнитивни:  

- формиране на знания, представи и понятия за природата и 

обществото, за себе си и за другите; 

- ориентиране в близка и по-далечна среда на основата на 

мисловни операции и умствени способи на действие – разбиране, 

осмисляне и интерпретация на явления, събития и факти от 

околната среда; 

Афективни: 

- изграждане на позитивен Аз образ; 

- желание и готовност за участие в живота на детската 

група; 

- поставяне на основата за формиране на ценности; 

- стимулиране на позитивна мотивация и нагласи при 

изграждане на „картината на света”, като се съпреживява 

доброто, красивото, социално приетото в общуването с хората и 

природата; 

Поведенчески: 
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- умение на детето да участва в познавателна и практическа 

дейности; 

- да партнира и подпомага, да бъде активно и да участва в 

общи дейности, да общува позитивно; 

- да търси приятели, да проявява любопитство и др. 

Структурирането на целите в образователно направление 

„Околен свят” следва логиката на триадата „назовава – осъзнава – 

систематизира”. Връзките „среда – възпитание” функционират 

като такива при следните условия и алгоритъм: 

 общозначими цели, удовлетворяващи възпитателния 

идеал на семейството и обществото;  

 общи и диференцирани цели, определящи организацията 

на педагогическия процес; 

 цели за формиране на здравословен и безопасен начин на 

живот; 

 цели за формиране на еко(био)центрично поведение за 

хармонизиране на връзката „дете – природа”; 

 цели за целесъобразна организация на педагогическия 

процес за социализация на детската личност; 

 цели за зачитане на субектния суверенитет, 

удовлетворяване на личностните потребности на детето и 

колаборирането им с обществените. 

Този алгоритъм осигурява формирането на детското 

мислене. Познавателното съдържание, включено в програмната 

система, инструментално развива познавателните процеси, 

умствените качества, умствените операции сравнение, анализ, 

синтез (детето назовава растения, животни и техните части; 

осъзнава необходимостта от грижи за растенията и животните и 

правото им на живот; разбира значението на абиотичните 

фактори светлина, топлина, въздух, влага и почва за живот; 

сравнява поведенчески реакции на животни в природни 
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местности през сезона; класифицира растения в зависимост от 

природната местност или сезона). 

Още в предучилищна възраст е нужно детето да придобие 

представа за това, че светът е не е само това, което вижда то  

[Тодорова 2020: 75].     

Преди постъпването в училище детето преминава през 

преломни възрастови изменения. Този процес може да се обясни 

като процес на самодиференциация и самоактуализация. Детето 

на 6 – 7-години се отделя от авторитета и мнението на 

възрастните, от копираното и подражаващото поведение. То 

започва да избира, да има оценъчно отношение и свое виждане за 

взаимоотношението си със света. За по-нататъшното му развитие 

от особено значение са социалната среда и начините за вграждане 

в нея. Обкръжаващата среда, освен със своя преобразуващ 

характер, се определя и като възпитателна система. В тази 

система се вписват семейството и детската градина, училището и 

всички институции, оторизирани за възпитание. Тази среда 

включва още много компоненти (улицата, аудио-визуалната и 

предметната среда), които също имат отношение към 

възпитанието, макар и да не го изчерпват.  

Превръщането на педагогическия процес от „субект – 

обектен” в „субект – субектен” има своята философска основа – 

учението на персонализма. Субективната позиция на личността в 

процеса на нейната социализация се реализира чрез приемането 

на нарастващ брой роли. Така тя възприема нормите и 

ценностите на околната среда, като ги превръща в цели 

мотивиращи сили на собствените действия.  

Децата са бъдещите стопани на планетата Земя и трябва да 

я познават, обичат и да знаят начините за хармоничното 

съчетаване на интересите на обществото със законите на 

природата [Тодорова и кол. 2019: 75].     
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В бързо променящата се действителност е необходимо 

насърчаване на развитието на компетентностите на децата. 

Интелектуалното развитие чрез изграждане на адекватна 

представа за света, който ни заобикаля, спомага за 

способността на децата да мислят критично и да правят избор; да 

откриват и решават проблеми; да бъдат творци с развито 

въображение и находчивост; да се грижат за общността, страната 

и околната среда; да посрещат промяната и да оказват влияние 

върху нея. 

Съществен принос за постигането на тези цели имат и 

игровите технологии. Децата от всички векове, всички страни и 

народи са играли, играят и ще играят, при това – без никой да ги 

насилва да правят това. Игрите са безусловно необходими за 

тяхното всестранно развитие. 

Но днес все по-рядко може да се видят групи играещи деца 

по площадките, градинките, междублоковите пространства и 

улиците. Децата и учениците от дигиталното поколение 

прекарват голяма част от времето си пред един от екраните, като 

не малка част от това време те играят видео- и компютърни игри. 

За тях те са забавни и въодушевяващи. Друга причина за това 

явление е социалната алиенация (отчуждаване) в днешното 

общество.  

Оказва се, че използването на игрови технологии и подходи 

в обучението дава добри резултати както при децата, така и при 

учениците. Играта може да се разглежда „като провокация на 

методическата мисъл по посока на търсене на иновативни 

неконвенционални технологични модели за постигане на 

очакваните резултати по образователни програми; по посока на 

търсене на все по-ефективни решения за обратни връзки в 

педагогическите ситуации в детската градина относно постигане 

на многообразност в детското развитие – в образователен, 

емоционален, социално-интегративен, естетически и 
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аксиологически аспект” [Георгиева, Баланска 2019: 171]. 

Съвременните добри образователни практики включват игрови 

технологии, като все по-често ги наричат игровизация на 

обучението [Иванова и кол. 2019].     

Чрез прилагането на нови технологии и интерактивни 

методи и подходи се предлагат начини за съвместна дейност и 

обучение между учителя и детето, чрез които се овладява 

педагогически адаптиран социален опит по отношение на 

опознаването на обекти и явления, на значението и използването 

им в практиката, възможностите им за опериране, изпробване и 

преобразуване в процеса на специфичните детски дейности. 

С помощта на иновативни технологии се постига по-

ефективен възпитателно-образователен процес. Той е насочен 

към децата и създаването на възможности те сами да конструират 

„света” по свое собствено познание и със свои сили. В основата 

на педагогическото взаимодействие е интерактивният 

образователен процес. Чрез това взаимодействие, придобитото 

ново познание, е независмо от техния предишен опит. Решаваща 

роля има и средата, в която се взаимодейства – да е ресурсно 

осигурена и да стимулира познавателните интереси на децата – 

учеща среда чрез игра. При взаимодействието се използват 

реални ситуации, така че децата да развият чувствителност и 

умения за „живота” около тях. Педагогът концентрира усилията 

си да увеличи максимално силите и опита на всяко дете и да 

работи за постигане на трайни резултати.  

  

3. Заключение 

В заключение можем да кажем, че изграждането на 

адекватни представи за заобикалящата ни околна действителност 

чрез целенасочено педагогическо взаимодействие и иновативни 

технологии спомага за развитие на мисловните процеси, което 

допринася и за постигане на цялостно развитие на децата.  
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От своя страна, придобиването на интелектуалните умения 

чрез самостоятелно „откриване” на закономерности в околния 

свят е необходимо и за постигане на универсални умения – 

личностни, познавателни и комуникативни. Чрез стимулирането 

на познавателните интереси на децата, възможностите им да 

конструират „света” по свое собствено виждане се постига и 

личностното усъвършенстване на 6 – 7-годишните деца, 

подготвяни за ученици. 
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