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МОНОГРАФИИ 
 

1. Дизайн на ограмотяването. Ш., 2016. 128 с. ISBN: 978-619-201-107-9 

Монографията съдържа увод, пет глави, заключение и литература. Предназначена е за 

студенти, докторанти, учители, университетски преподаватели, както и за читатели, които 

проявяват интерес в сферата на началното ограмотяване. Основната цел на монографията е 

да подпомогне усвояването и да затвърди знанията на различните потребители за  

концепциите, теориите и понятия, свързани с образователния дизайн. 

В увода са представени основанията за разглеждане на проблематика и са визирани 

основите въпроси, към решаването на които е насочено вниманието в основния текст.   

Първа глава Понятието „дизайн“ в образованието представя различни гледни точки в 

научните изследвания на български и чужди автори за дизайна в сферата на образованието. 

На базата на анализ на понятията „педагогически дизайн“, „образователен дизайн“, „дизайн 

на обучението“ и др. се извеждат основните акценти в дизайна на обучението по начална 

грамотност в съвременното българско училище, като се обособяват две основни групи 

фактори, от които той се влияе: регламентирани и ситуативни.  

Във втора глава Преди да влезем в клас се разглеждат тези компоненти на дизайна на 

ограмотяването, които предпоставят дейността на учителите при работата им с 

първокласниците: учебна програма, методи на ограмотяване. На основата на обстоен анализ 

на новата учебна програма по български език и литература за първи клас (в раздела, свързан 

с началното ограмотяване) са предложени някои варианти за преодоляване на забелязани 

противоречия и евентуални трудности за педагозите, работещи с малките ученици. 

Изброени са алтернативни методи на ограмотяване, които биха позволили прилагането на 

диференциран подход при ограмотяването на ученици с обучителни трудности, с различен 

от българския майчин език и др. Представени са основните характеристики на апробирана 

алтернативна дидактическа технология на ограмотяване. 

В трета глава В класната стая акцентът е върху тези компоненти на дизайна на 

ограмотяването, които са в пряк досег с ученика: буквар, тетрадки, информационни 

технологии. Дизайнът на образователната среда е представен от гледна точка на 

възможностите, които предоставя за различен тип дейности и приложението на 

интерактивни методи в обучението. 

Четвърта глава Извън училище обръща внимание на ситуативните фактори, влияещи 

върху процеса на ограмотяване, като разглежда ролята на родителите, семейната среда на 

детето, улицата и др. 



В пета глава Идеи за дизайн на ограмотяването са предложени вариативни подходи към 

обучението по начална грамотност. Описана е поетапно апробираната авторска 

дидактическа технология на ограмотяване, предложени са примери за използване на 

различни похвати в ограмотяването, както и различни примерни задачи, свързани с 

извънучилищното пространство и време на първокласника. Представени са идеи за работа 

на ученика с образователни сайтове в интернет.  

В Заключението се правят основни изводи за ключови проблеми в дизайна на 

ограмотяването, като се аргументира необходимостта от подготовката на педагогически 

дизайнери, което би позволило да се редуцират неудачите в процеса на планиране, 

реализация и контрол на учебния процес по начално ограмотяване. 

 

2. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (III – IV клас). 

Шумен, 2007. (в съавторство с Я. Тоцева, Ив. Иванов, А. Моллов, Н. Витанова, 

Сн.Лазарова) 127 с. ISBN978-954-577-476-8 

 

3. Мониторинг на етноцентризма в началното образование (І-ІІ клас). Шумен, 

2005. (в съавторство С Я. Тоцева, Ив. Иванов, Н. Витанова и др.) 123 с.  ISBN 

954-577-285-9 

Двете монографии са резултат от двугодишно изследване на екип преподаватели от 

Шуменския университет.  

Целите са: 1)да се разгледа учебното съдържание в учебниците от 1. до 4. клас и за се 

посочат възможностите за осъществяване на интеркултурен подход в обучението; 2) да се 

проследи доколко включените в учебното съдържание текстове представят културата на 

българския народ като монолитно недиференцирано общество и в каква степен е 

представена културата на етническите малцинства (турци, роми, арменци, евреи, руснаци и 

др.); 3) да се изследва в каква степен учебниците подпомагат учениците да се чувстват 

комфортно в своите културни идентичности и дават ли възможност за усвояване на умения, 

които да им помогнат да реагират адекватно в житейски ситуации. 

На основата на контент анализ на учебниците и на експертната оценка на работещите с 

тях учители са направени изводи за: съответствие на учебното съдържание с нормативната 

база, присъствие / отсъствие на етноцентристки елементи и интеркултурен потенциал на 

учебниците. 

 

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

1. Учебното съдържание по български език и литература в началното училище. 

Терминологичен справочник - помагало. Шумен, 2015. (в съавторство с М. 

Георгиева и Р. Йовева) ISBN 978-619-201-032-4  

Терминологичният справочник е предназначен за студенти (бакалаври и магистри) от 

специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна 

педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език на Шуменския университет. 

Помагалото позволява лесно и бързо да се направят необходимите езикови и 



литературоведски справки, тъй като е структурирано в съответствие с логиката на 

съответната наука и е съобразено със спецификата на изучаване на основните езиковедски 

и литературоведски понятия в училище. Информацията е поднесена ясно, стегнато и 

достъпно. Използвани са ограничен брой термини, които са добили популярност и се 

използват в съответните научни области. 

Допълнение към справочника са практическите задачи, които илюстрират различни 

подходи за боравене с описаните понятия в училищната практика. За да се осигурят условия 

за усвояване на тези и други подходи, са включени тренировъчни текстове, които 

съответстват на стиловото и жанровото разнообразие на текстовете, изучавани в училище. 

Справочникът е съобразен с Държавните образователни изисквания за учебно 

съдържание по български език и литература (1. – 4. клас). Той предлага основна информация 

за понятията, изучавани в този училищен период, но съдържа и теоретична информация, 

която косвено е свързана с учебния процес, тъй като осигурява необходимата езиковедска и 

литературоведска подготовка на началния учител. 

2. Упражненията в обучението по български език в началното училище. Шумен, 

2015. (в съавторство с М. Георгиева) ISBN 978-619-201-013-3  

Учебното помагало е предназначено за студенти (бакалаври и магистри) от 

специалностите на Шуменския университет Предучилищна и начална училищна педагогика, 

Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Начална 

училищна педагогика и информационни технологии. Чрез разнообразните задачи, включени 

във формулировките на упражненията, чрез възможностите за вариативност и чрез 

предложените тренировъчни текстове (различни по стил и жанр) то е насочено към 

осигуряване на по-добра методическа подготовка по български език и литература. 

Помагалото съдържа кратка теоретична част (за видовете упражнения) и основна 

практическа част. Включени са и набор от текстове, които могат да се използват за решаване 

на аналогични на предложените задачи в учебното помагало. 

3. Студентското портфолио по методика на обучението по български език и 

литература. Шумен, 2014. ISBN 978-954-577-926-8 

Учебното помагало е предназначено за студенти (бакалаври и магистри) от 

специалностите на Шуменския университет Предучилищна и начална училищна педагогика, 

Начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Начална 

училищна педагогика и информационни технологии. Представено е портфолиото като 

съвременна образователна технология, предложени са различни модели на образователно 

портфолио. На тази основа са изведени характеристиките на студентското портфолио по 

методика на обучението по български език и литература, посочени са структура на 

портфолиото. В помощ на студентите при подготовката на портфолиото е изведен 

алгоритъм за подготовка на урочен план, а също така са посочени често допускани грешки 

и пътищата за тяхното избягване.  

В приложението е представен модел за студентско портфолио по МОБЕЛ. 



4. Практикум по начално ограмотяване. Електронно помагало. Шумен, 2014. 

ISBN 978-954-577-949-7 

Целта на електронния модул Практикум по начално ограмотяване е да се запознаят 

студентите с основните понятия в методиката на началното ограмотяване, като се разчита 

на операционализиране на тези понятия и разбиране на ролята им в практическата работа с 

учениците в първи клас. 

Представената информация има функцията на опора при работата на студентите, 

свързана с характерните видове дейности в процеса на обучението по начална грамотност. 

Включването на примери от училищната практика предполага създаване на по-голяма 

яснота за особеностите на непосредствената педагогическа работа в условията на учебния 

процес в началото на училищното обучение. 

Електронният модул има практическа насоченост и запознава студентите с основните 

видове анализи, с работата върху звука и звуковата форма на думата, както и със 

спецификата при използване на основния учебник в началното ограмотяване – буквара. 

Практическата полза за студентите е свързана с възможността да видят нагледно 

функцията на всеки елемент от страницата в буквара, да осъзнаят предназначението на 

моделите и илюстрациите, както и да получат информация за възможните начини на работа 

върху конкретна учебна страница. 

5. Текстът – цел и средство на комуникативната образованост. Шумен, 2010. (в 

съавторство с М. Георгиева, Г. Янкова , Т. Тенева, Ц. Иванова, И. Костадинова) 

ISBN 978-954-577-564-2  

Учебното помагало включва пет раздела, свързани с различни методически дисциплини.  

Помагалото включва тестови задачи, насочени към повишаване на рецептивните и 

продуктивните умения на студентите, усъвършенстване на способностите им за разчитане 

на различни по стил и жанр текстове, идентифициране на научни факти, конструиране на 

собствени течеви продукти. 

Избраният формат съвместява дидактически процедури от различен вид и реализира 

образователни и контролни функции. Освен модели за проверка на знанията и уменията, 

тестовете в помагалото предлагат и въпроси с обучаващ характер, което го прави подходящо 

за използване не само при подготовката за семинарни занятия и изпити, но и по време на 

педагогическата практика в училище. 

6. И аз мога... (Помагало по български език за 1. клас). Шумен, 2009. (в 

съавторство с М. Георгиева) ISBN 978-954-577-542-0 

Помагалото е предназначено за допълнителна работа с първокласници, които срещат 

трудности в ограмотяването. То разчита на съчетание между игрови дейности, оцветяване, 

дорисуване и работа по запознаване на учениците с различни речеви единици, като 

едновременно се работи по разширяване на лексикалния запас на децата. 

 

 



СТАТИИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ 

1. Модели на учебни ситуации за работа с вълшебна приказка в началното 

училище. В: сп. Български език и литература. Бр. 1. 2016. с. 23-32 ISSN 0323 – 

9519 (Print) ISSN 1314 – 8516 (Online) База данни: ERIH PLUS, EBSCO  

В статията се представят апробирани в началното училище модели на учебни ситуации 

за изучаване на вълшебна приказка. Структурата на предложените модели е подчинена на  

съвременните условия за преподаване, които налагат необходимостта от прилагането на 

методи и подходи при изучаване на вълшебна приказка, съчетаващи интереса на учениците 

към жанра, теоретичните акценти в изследванията, методическите характеристики на 

приложението им и възможностите на интерактивните методи.  

2. Подходи при формирането на четивна грамотност у ученици билингви. – В: 

Електронно научно списание Реторика и комуникации. Бр.16, 2015. 

http://rhetoric.bg/ ISSN 1314-4464 

Представят се резултатите от автоматизиран анализ на десет текста, използвани в 

обучението по български език в началното училише, от гледна точка на възможностите им 

за формиране на четивна грамотност у ученици билингви. Измерването на четивността на 

текстовете се извършва с помощта на два индекса: индекс на Фог и индекс на Флеш и на 

основа на резултатите се определя приложимостта на текста в обучението. Като втори етап 

от работата върху вече индексирания като лесен текст се акцентува върху трудностите при 

четене и разбиране, свързани с особеностите на майчиния език на учениците. 

3. Using Cinquain in Teaching Reading Literacy.- В Сб. Образование, наука, 

иновации - ESI 2014. ЕПУ, 2014. ISSN 1314-5711 

Текстът представя информация за дидактическото петотишие (синкуейн) в контекста 

на обучението по четивна грамотност на учениците в началното училище. Предлагат се идеи 

и примери за използване на синкуейн при формиране на умения за съзнателно четене и 

извличане на информация от текст. 

4. Усвояването на речевите единици като елемент от училищната готовност. В: 

Сборник научни трудове на студенти и докторанти от Педагогически факултет. 

Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2014, 

с. 108-112 (в съавторство с Ж. Миланова) ISSN 1314-6769 

Разглеждат  се проблемите  на  готовността  на  детето  за  училищно  обучение. 

Акцентът е върху подготовката по български език и литература като основа за успешен 

образователен старт  на  първокласника  и  усвояването  на  речевите  единици  в  процеса  

на  родноезиковото  обучение  в подготвителна група / клас. 

5. Интерактивни методи при самоподготовката по литература в началното 

училище. В: Сборник научни трудове на студенти и докторанти от 

Педагогически факултет. Университетско издателство "Епископ Константин 

Преславски", Шумен, 2014, с. 214-218 (в съавторство с Р. Русева) ISSN 1314-6769 



При целодневната организация на учебния ден в началното училище приложението 

на интерактивните технологии води до повишаване на ефективността на самоподготовката 

на учениците. В текста се предлагат идеи за работа, свързани с формиране на социални 

умения на основата на личния опит на учениците с опора върху изучавано произведение. 

6. Възможности на дидактическото петостишие при обучението на билингви - сп. 

Погледи, 2013, №2, стр. 24-30. Лесковац, Сърбия, ISSN 2217-737X, COBISS.SR-

ID 200035084 

В текста се разглеждат възможностите за използване на дидактическото петостишие 

при обучението на ученици билингви в началния етап на обучение. Представени са 

различните видове петостишия, като акцентът е върху особеностите на дидактическото 

петостишие. Предложени са методически модели за конструиране на петостишия от 

учениците. 

Дидактическото петостишие (синкуейн) е слабо познато в педагогическата практика 

у нас. В случая то се използва като част от дидактическия инструментариум в обучението 

по български език на ученици билингви. 

7. Себепредставянето на учениците в началното училище. – В: Електронно научно 

списание Реторика и комуникации. Бр.8, 2013. http://rhetoric.bg/ ISSN 1314-4464 

Себепредставянето се разглежда в контекста на родноезиковото обучение с 

теоретична опора върху концепцията за социална драматургия на Ъ. Гофман. Предлагат се 

интерактивни методи и техники за формиране на умения за себепредставяне у учениците в 

началното училище като начален етап в подготовката им за разработване на ученическо 

портфолио. Акцентът е върху управление на впечатленията за изграждане на позитивен Аз-

образ с отчитане на ситуативните фактори. Анализират се предпочитанията на учениците 

към отделните компоненти на себепредставянето. 

8. Педагогическият дизайнер извън полето на e-learning. В: Иновации и 

интерактивни технологии в образованието. С., 2012, с.34-37. ISBN 978-954-2936-

04-6 

Акцентът е върху ролята на педагогическият дизайнер като квалифициран 

специалист по планиране, реализация и контрол на учебния процес. Включването на 

педагогически дизайнер в подготовката на учебните програми, учебниците и  

дидактическите материали дава възможност за осъществяване на координация между 

отделните специалисти, ангажирани в различните процеси. На него е поверена ролята на 

визионер, който има поглед върху цялостния процес и може да следи за нарушени връзки 

между отделните компоненти, както и да предлага мерки за отстраняване на проблемите.  

9. Апостериорен анализ на студентско портфолио. – В: Педагогическото 

образование. Кариерно развитие и конкурентоспособност. Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“, Бургас, 2012. с. 96-101. ISBN: 978-954-92349-9-2 

Представя се студентското портфолио като образователна технология, адаптирана 

съобразно спецификата на учебната дисциплина Методика на обучението по български език 



и литература. Анализират се особеностите на структурата и съдържанието на отделните 

елементи на портфолиото. На основата на интерпретирани данни за отношението на 

студентите към разработването на портфолио, както и на обхвата на използването му в 

теоретичната и практическата подготовка на бъдещите педагози се извежда степента на 

ефективност на студентското портфолио в обучението. 

10. Образователен дизайн на началното ограмотяване. – В: Национална 

конференция с международно участие „40 години Шуменски университет 1971 

– 2011”. Шумен, 2012. ISBN 978-954-577-604-5 

В текста се посочват особеностите на образователния дизайн на обучението по 

начална грамотност. Изяснява се употребата на понятието образователен дизайн в научната 

литература, неговата структура, дейностите, които го определят, а също така се предлагат 

идеи за разширяване и уточняване на значението на термина в зависимост от специфичните 

цели на обучението по начална грамотност.  Анализират се  компонентите в образователния 

дизайн на началното ограмотяване в съвременното българско училище и възможностите за 

повишаване на ефективността му в процеса на училищното образование на началния етап 

от основната образователна степен.   

11. Интерактивните технологии в началното училище – проблеми и перспективи. – 

В: Интерактивни технологии в обучението. Шумен, 2012. с. 127-135. ISBN 978-

954-577-647-2 

Аргументира се необходимостта от разширяване и функционализиране на 

използването на интерактивните методи в обучението по български език и литература в 

началното училище. Посочват се проблемите при създаването на интерактивна среда за 

обучение и възможности за тяхното преодоляване. 

12. Динамика на комуникативната толерантност на студентите. – В: Електронно 

научно списание Реторика и комуникации. Бр.2, 2011. http://rhetoric.bg/ ISSN 

1314-4464 

Статията представя опит за проследяване на динамиката на развитие на 

комуникативната толерантност при студентите от педагогическите специалности в периода 

от 2004 до 2011 година. Изследването е базирано на адаптирана методика за диагностика на 

комуникативната толерантност на В. В. Бойко и е ориентирано към спецификата на 

общуване на студентите с лица от различни възрастови и социални групи. Акцентът е върху 

отношението към учениците от началния етап на основната образователна степен. 

13. Котвата „спунк“ в морето на нещотърсачите. В: Отклонението като норма. 

Шумен, 2009, с.151-155. ISBN 978-954-577-538-3 

Обект на разглеждане са т. нар. „умения за живот“ и възможността им за формиране 

в начална училищна възраст. Като пример за текст, подходящ за изграждане на тези умения 

у умениците, се анализира произведението на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото Чорапче“. 

Уменията за живот и принципите на тяхното овладяване се представят от позицията на 

основните постановки на невро-лингвистичното програмиране (НЛП). 



14. Подготовка на студентите за ограмотяване на билингви. В: Технологични 

аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009, с.88-91 ISBN 978-

954-680-654-3 

В текста се представят проблеми на университетската подготовка на студентите за 

начално ограмотяване на ученици, чийто майчин език е различен от българския. Акцентува 

се върху представянето на теоретичната информация, която е основа на ограмотяването, във 

връзка с практическата ѝ приложимост и върху запознаване на бъдещите начални учители 

с евентуалните трудности, породени от интерференцията между майчиния и българския 

език. 

15. Мултикултурният виртуален свят на компютърните ролеви игри. – В: 

Многообразие без граници. В.Търново, 2008, с.296-305. ISBN 978-954-775-896-4 

На основата на компютърната ролева игра Lineage II се проследяват особеностите на 

междуетническите взаимоотношения в рамките на игровите дейности в реално време. Чрез 

паралели между игровия и реалния свят се посочват основните характеристики на 

различните групи участници и се предлагат изводи за типизираното представяне на всяка от 

тези групи. 

16. Представяне на културното многообразие в училище – формалност или 

реалност. – В: Образователна и културна интеграция на ромските деца. 

Дупница, 2008, с. 164-171. ISBN 978-954-680-584-3 

Анализират се наличието и спецификата на текстове, свързани с културата на 

етническите малцинства, в учебното съдържание по литература в началното училище, както 

и степента на готовност на началните учители да работят с тези текстове. Акцентът е върху 

допирни точки и разминавания между намеренията на авторите на учебниците и 

реалностите на учебния процес. Посочват се възможности за оптимизиране на 

интеркултурната комуникация в мултикултурната класна стая. 

17. Студентите педагози и дистанционното обучение. – В: Съвременни измерения 

на дистанционното обучение. С., 2007, с.329-336 (в съавторство с Я.Тоцева) ISBN 

978-954-9432-23-7 

Изследват се нагласите на студентите от педагогическите специалности на 

Шуменския университет за дистанционно обучение. Анализират се степента на готовност 

на студентите за работа с интернет ресурси, както и уменията им за виртуална комуникация. 

18. Особености на етническата идентичност на студенти българи. – В: 

Университетското образование – предизвикателства и перспективи през XXI 

век. С., 2005, с. 329 - 342 (в съавторство с Ив. Иванов и Я. Тоцева) ISBN-10954-

718-191-2; ISBN-13: 978-954-718-191-5 

Особеностите на етноидентичността на българите, в частност студентите, са сред малко 

изследваните проблеми. Етническата идентичност фиксира осъзнаването от личността на 

собствената принадлежност към определена етническа общност. Тя е преди всичко резултат 



от когнитивно-емоциален процес на себеосъзнаване като представител на определен етност 

и разграничаване от другите етноси. 

В резултат на изследването са получени данни за измеренията на етническата 

идентичност и съотношенията на авто- и хетеростереотипите на студентите. Описан е 

ефектът на социалната дистанция в междуетническите отношения, в които встъпват 

изследваните. 

Изследването е извършено чрез анкетна карта, базирана на различни методики: тест за 

диагностика на отношенията, скала за социална дистанция, етническа афилация и др. 

19. Стереотипи на другостта в мултиетническата група. – В: Образование и 

толерантност. Шумен, 2005, с.204-208. ISBN 954-577-336-7 

Текстът представя резултатите от изследване на стереотипите при възприемане на 

лицата в мултиетническата група (българи, турци, роми, арменци), проведено по време на 

мултиетнически летен лагер с ученици от различни етноси. Анализира се влиянието на 

груповите стереотипи и промяната в нагласата на участниците при личен контакт с 

конкретен представител на даден етнос. Наблюдава се редуциране на влиянието на 

груповите етнически стереотипи при близко общуване между лица на еднаква възраст, 

еднакво равнище на образование и сходни интереси. 

20. За комуникативната толерантност на бъдещите начални учители. – В: Висшето 

педагогическо образование – проблеми, постижения, тенденции. С., 2005, с. 267-

270 

В текста са представени резултатите от изследване на комуникативната 

толерантност, проведено сред студентите от IV курс на Шуменския университет, 

специалности Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна 

педагогика и чужд език. Данните от изследването са интерпретирани в контекста на 

комуникативната стратегия на съвременното образование и на мисията на Шуменския 

университет като Университет на толерантността. 

 

21. Новите български буквари. В: сп. Стратегии на образователната и научната 

политика. Сб. Общество на знанието и образование за всички. София, 2003, с. 

358-361 (в съавторство с Н. Витанова) ISSN 1314 – 8575 (Online), ISSN 1310 – 0270 

(Print) База данни: EBSCO,  ERIH PLUS 

Предлага се анализ на букварите, актуални в българското училище, от 

общодидактическа и частнометодическа гледна точка. Посочват се редица въпроси, 

свързани с „алтернативността“ на учебниците за начално ограмотяване, тяхната структура, 

наличието на противоречия с лингвистиката, затрудняващи учениците елементи и др. 

22. Проблеми на междутекстовите взаимодействия в урока по литература (1.-4. 

клас). В: Квалификацията на учителите – реалности и перспективи, Т ІІ, Варна, 

1998, с. 92-95. ISBN 954-687-018-8 



Анализират се проблемите при въвеждането в урока по литература на допълнителен 

невербален материал. Аргументира се необходимостта от оптимално съчетаване на 

различен тип текстове, като водеща роля е отделена на текста на изучаваното произведение, 

а всички други типове текст имат допълваща функция. 

23. Съпоставителен анализ между мюсюлманска и християнска митологии като 

средство за изучаване на старобългарска литература. В: Проблеми на 

възпитателната работа. Шумен, 1996, с. 38-41. ISBN 954-8901-16-1 

Използването на паралели между различните митологии позволява да се разшири 

базата, върху която се изгражда преподаването на текстове от старобългарската литература 

в училище. Работата върху такива текстове  с ученици, изповядващи религия, различна от 

християнската, може да се организира около няколко основни момента: връзката между 

първична митология (базисната роля на древногръцките митове) и вторични митологии 

(християнска, мюсюлманска); космогоничните митове в двете вторични митологии, 

паралелни сюжети и мотиви, персонажна система, сакрални числа. 
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