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Дисертационния труд е обсъден и насочен за защита от разширен 
съвет на катедра „Науки за образованието “ при ДИКПО - Варна 
на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

Дисертационният труд е с обем 178 страници. От тях 134 
страници са основен текст изложение, 6 страници литература и 37 
страници – приложения. Използваната литература включва 127 
литературни източника на български, от тях 33 на чужд език. По 
темата на дисертационния труд са направени 3 публикации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на……. от…… ..в 
зала …….....на Шуменския университет на открито заседание на 
научно жури. 



3 

 

УВОД 
 
Изучаването на родния език като средство за общуване 

предлага най-големи възможности за повишаване на езиковата 
култура на учениците. Това определя и ролята на методиката на 
обучение по български език (МОБЕ) за оптимизиране на 
обучението в съответствие с потребностите на обществото и с 
развитието на лингвистичната наука. Съвременният период 
диктува необходимост от промяна, чиито параметри са задавани 
от интеграционните процеси в Европа, от глобализацията не само 
в политически, социокултурен, но и в образователен план. Налага 
се необходимост от нова образователна парадигма, от създаване 
на европространство за всички степени на образование с високо 
качество на образователния процес. Основното противоречие в 
образователната система днес е между бързите темпове на 
нарастване на знанията в съвременния свят и ограничените 
възможности на човека за тяхното усвояване. Това налага 
максимално развитие на способностите на човека, чрез 
саморегулация и самообразование, чрез отказ от образователния 
идеал за всестранно развита личност. Съвременната 
общоевропейска тенденция в образованието е смяна на 
педагогическите парадигми – от образование за цял живот към 
образование през целия живот.  

Променящият се образователен контекст влияе върху 
обучението по български език (ОБЕ). То все още е ориентирано 
към езика, изучаван от ученика, а не към ученика, който изучава 
езика [Т. Ангелова, 2005:30]. Под  влияние на класическата 
лингвистика, за която предмет на изследване е езикът, а не 
човекът, който го практикува,  има  стремеж да се постигне в 
максимална степен обективност при изучаване на езика и на 
резултатите от това изучаване.  Затова методиката на обучение по 
български език поставя в центъра на своята теория и практика 
езика, изучаван от ученика. Доминиращо е схващането, че езикът 
е класически пример за система и следователно той трябва да се 
изучава  като: a) знания за езикови единици, между които има 
системни отношения; б) правила за употреба на тези единици. 
Цели се овладяването на книжовния език, представен чрез 
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книжовната норма. Специалистите предполагат, че  запознавайки  
учениците  с престижни модели на словоупотреби от 
художествени текстове,  те  също ще придобият „образцови“ 
комуникативноречеви умения. Но учениците запомнят отлично 
дефинициите за езиковите единици, без да могат да ги прилагат 
на практика. Така се поражда разминаване между живата реч, 
която заобикаля учениците, и езикът, изучаван в класната стая. 
Като се има предвид, че цел на обучението по български език е 
усъвършенстване на комуникативната компетентност на 
учениците, следва да си отговорим на два основни въпроса: кои 
да са водещите учебносъдържателни акценти в обучението по 
роден език за активизиране на различните параметри на 
комуникативната компетентност [ОЕЕР 2006: 135 – 159] и с 
какви методи и похвати да се осъществява това.  

Дисертационното изследване е опит да се съдейства за 
отговорянето на тези въпроси в контекста на проблемите, 
свързани с формиране на  продуктивните умения на учениците.  

Мотив за избор на темата на дисертационния труд са 
наблюденията на автора върху структурирането на 
продуктивните ученически текстове в учебните програми по БЕЛ 
и в училищната практика. Като се има предвид, че водещата цел в 
обучението по български език и литература (ОБЕЛ) е развитие на 
комуникативната компетентност, наложително е да се осмисли 
каква е системата на работа върху съчинение. Наблюденията 
показват, че учителите поставят акцент върху репродуктивните 
текстове (преразказите), а за съчиненията се отделя по-малко 
учебно време. Причините за това са обясними – съчинението е 
по-трудно, защото изисква активизиране на всички ресурси, с 
които разполага ученикът, за да се състави текстът, без да се 
ползва някаква опора, докато преразказът улеснява ученика, 
защото не се налага да се измисля съдържание на ученическия 
текст – то се носи от изходния текст за преразказ. 
Първоначалната идея беше, да се предложи вариант на 
методическа система за пропорционално изучаване на различните 
видове съчинения в периода 1. – 4. клас, но след публикуване на 
проектите за учебни програми по БЕЛ, а по-късно и на самите 
учебни програми през 2016 г., фокусът на изследването се 
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промени по обективни причини. Оказа се, че в учебните 
програми има съществена диспропорция: предвидено е изобилие 
от жанрове на съчинението повествование (в 1., 3. и 4. клас) и 
пренебрежимо малко учебно време за работа върху съчинение 
описание. Затова се наложи в центъра на експерименталната 
работа да се постави работата върху съчинение описание 
(предвидено за изучаване само във 2.клас), за да се предложат 
идеи за компенсиране на тази диспропорция. Вниманието се 
съсредоточи както върху продължаване на процеса за обучение в 
описване, така и върху разнообразяване на обектите за описване, 
за да се съобразяват те с житейските потребности и 
комуникативните нагласи на учениците. Това мотивира акцентът 
в дисертационното изследване – предложение за разнообразяване 
на обектите за описване с един вид съчинение, което съпътства 
ежедневието на човека (в частност на ученика) – описанието на 
дейност, на процес. Интересът към него е продиктуван и от 
факта, че този вид съчинение не е проучвано в методически план, 
а за да се постигне желаната резултатност в речевите изяви на 
учениците, е важно учителите по БЕ да имат методически модел 
за организацията на работа върху него. 

Обект на изследването в дисертационния труд са 
съдържанието и организацията на учебния процес за развитие на 
комуникативните компетентности на учениците от 1. – 4. клас. 

Предмет на изследването са методическите аспекти на 
работа върху съчинение описание, в частност на съчинението 
описание на процес, като вид текст, който представя 
характерните черти на процеса в неговата последователност и 
резултатност. 

Целта на изследването е да се представи вариант на 
методическа система за работа върху съчинение описание на 
процес, като се провери функционалността, приложимостта и 
ефективността й в училищната практика. 

Целта намира конкретизация в следните задачи на 
изследването: 

1. Проучване на методическа литература, интерпретираща 
теоретична лингвистична информация за системата на 
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ученическите писмени текстове с оглед на мястото на 
съчинението описание в нея. 

2. Анализиране на учебно съдържание в учебните 
програми по БЕЛ от 2016 г. от гледна точка на възможностите за 
усвояване на техниките за описване, съотносими с вида на 
съчинението описание. 

3. Разработване на методическа система за работа върху 
съчинение описание на процес (цели, учебно съдържание, 
технологизация).  

4. Експериментална проверка за ефективността на 
методическата система и анализиране на резултатите от нея. 

На проверка беше подложена следната хипотеза: 
Ако съчинението описание на процес се изучава в 

съответствие със системата, която се предлага, учениците ще 
повишат текстовата 1 и лингвистичната си  компетентност 
при създаване на собствени текстове. 

Структурата на докторантския труд включва увод, 
четири глави, заключение. 

В увода са представени мотивите за избор на темата, 
обектът и предметът, целите и задачите на изследването. 

Първа глава представя теоретичните аспекти на 
изследването. В нея е направен преглед на съвременни 
постановки за ученическите писмени текстове и тяхната система, 
както и  за спецификите на различните жанрове на съчиненията 
описания. 

Втора глава представя методическа система за изучаване 
на съчинение описание на процес и усвояване на техники за 
съчиняване, съобразени с вида на съчинението. Направен е 
преглед на училищната нормативна документация и са 
предложени варианти за промяна по класове на учебното 
съдържание за видовете ученически съчинения. 

                                                           
1 Текстовата компетенция се характеризира като „съвкупността от 
умения и навици за изграждане и възприемане на (езиков) текст” 
[Добрева, Савова, „Текст & Дискурс” 2009: 237].  
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Трета глава съдържа подробна информация за 
организацията и протичането на експерименталната проверка, 
чрез която се апробира системата в училищната практика. 

В четвърта глава са обобщени и анализирани 
резултатите от експерименталната работа.  

Заключението представя изводите, които са резултат от 
проучената документация по темата и от експерименталната 
проверка. 

В края на разработката е включен списък на проучената 
литература по въпроса (съдържащ 127 заглавия, от които 33 на 
чужд език). 

Включено е и приложение, което съдържа ученически 
съчинения, резултат от работата в процеса на експерименталната 
проверка. 
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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
Първа глава (Теоретични аспекти на изследването) 

представя теоретичната основа (лингвистична и методическа) на 
изследването. Направен е преглед на най-новите постановки за 
същността на ученическите писмени текстове и за тяхната 
класификация, която е съобразена с житейските и учебните 
потребности на учениците. 

Параграф 1.1. представя системата на ученическите 
текстове [вж. Георгиева, М., Е.Добрева, 2002:7], в основата на 
която стоят комуникативните потребности на учениците, 
удовлетворявани чрез два типа комуникативни дейности: 
репродуктивни и продуктивни. Във връзка с тях системата 
включва два основни типа текстове: репродуктивни и 
продуктивни. 

В параграф 1. 2. (Съчинението в системата на 
ученическите текстове) се поставя акцент върху продуктивните 
текстове, към които принадлежат съчиненията. Прави се преглед 
на подсистемата, за да се открои делитбеният белег, по който се 
диференцират те: наличието или отсъствието на предварителен 
регламент в процеса на съчиняването. Така се обособяват 
регламентираните и нерегламентираните съчинения. 

Параграф 1.3. е посветен на спецификата на съчинението 
описание, като  вид текст, който представя признаци на обект и 
разкрива негови характерни черти. В лингвометодически план 
интересът към този вид съчинение е обясним, защото в 
училищната практика има традиция на него да се гледа като 
текст, който представя всички характеристики на обекта, докато 
текстолингвистиката насочва към друга негова специфика: 
описанието по правило не включва всички възможни признаци на 
обекта, а само тези, които са важни за осъществяване на 
конкретните цели на общуването във всеки отделен случай. 
Обективните изисквания, на които съдържанието на съчинението 
описание следва да отговаря, са: то да бъде правдоподобно и да 
включва достатъчно белези на обекта, за да бъде той ясно 
обособен от други обекти и относително добре характеризиран. 

Поставянето на този вид регламентирано съчинение в 
центъра на изследователското търсене са изяснени в увода. 
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Параграф 1.4. е посветен на видовете съчинения 
описания.  Има множество жанрови разновидности на 
съчинението описание, но най-яркият разграничителен белег 
между тях е видът на описвания обект. По този признак е и най-
голямото разнообразие на описателните текстове, които 
представят една незатворена група. Разграничават се описание на 
лица, предмети, животни, растения, абстрактни същини (любов, 
радост), обстановка, пейзаж, природни обекти, обществени факти 
и явления, трудови процеси и технологии, експерименти, 
маршрути и др. В училищното обучение изборът на обект за 
описание традиционно се съсредоточава около няколко типови 
групи обекти, съобразно с което най-често практикуваните 
жанрови разновидности на съчинението описание са: описание на 
предмет, на животно и на растение. Съчинение, което не се 
ползва с популярност в училище, е описанието на процес, 
въпреки че процесът е естествена среда за ученика. В 
дисертацията се разгръща тезата, че то трябва да бъде 
реабилитирано в учебната практика, защото животът на ученика е 
преди всичко действие – дневен режим, игри, учебен процес, 
участие в обществени изяви. Затова в този параграф 
лингвистично се обосновава методическата целесъобразност от 
включване на съчинението описание на процес в системата от 
описания, изучавани в обучението по български език. 

Втора глава (Методически аспекти на работата върху 
съчинение описание на процес) представя проект на модел за 
образователен процес, насочен към усвояване на техники за 
съчиняване, съобразени с вида на съчинението описание на 
процес. Методическите аспекти са систематизирани както следва: 
цели, учебно съдържание, технология.  

Параграф 2.1. представя системата от цели, които 
мотивират изучаването на съчинението описание на процес: 

Информативно-познавателните цели насочват към: 
- същността на вида съчинение, в което се представя 

някаква дейност като процес;  
- проследяване на процеса чрез излагане на 

последователните действия и операции, съставящи същността му; 
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- разграничаване на процесното (дейностното) описание 
от повествованието.  

Комуникативнопрактическите цели са концентрирани 
върху изграждане и усъвършенстване на умения за: 

- целенасочено наблюдение на процеса, който ще се 
описва; 

- събиране на материали по темата на съчинението; 
- писане и редактиране на съчинението.  
Параграф  2.2. е посветен на учебното съдържание като 

част от методическата система.  
В 2.2.1. е направен детайлен преглед на новите учебни 

програми по БЕЛ, в резултат на което се стига до изводи за 
небалансираност и непоследователност в структурирането на 
учебното съдържание за съчинение. Аргументите за подобен 
извод могат да се обобщят както следва: 

1. За целия период на началната образователна степен 13 
теми отразяват различни аспекти на съчиняването. От тях само в 
1 тема във 2. клас се представя съчинението описание, т.е. 
предвидено е пренебрежимо малко учебно време за работа върху 
него. Не е отчетен фактът, че в останалите класове (3. – 12.) то не 
присъства. 

2. Причините за тази небалансираност са в недооценяване 
на началните умения за съчиняване, които трябва да се формират 
в този училищен период, съобразени с възрастовите особености 
на учениците. Например най-достъпният вид съчинение е 
свободното съчинение (изисква предаване на информация, без 
да се мисли за някаква съчинителска техника – описателна, 
повествователна, аргументативна). С този вид съчинение следва 
да се започне работата върху съчинение в 1. клас, а не в 3. и 4. 
клас, както е сега.  

3. Немотивирано е включването на съчинение 
разсъждение в системата за формиране на начални продуктивни 
умения, тъй като уменията за отделяне на съществено от 
несъществено, за абстрахиране от пренебрежими детайли и 
подробности, се формира в друг възрастов диапазон (5. – 8. клас).  

В 2.2.2.  (Учебното съдържание  за съчинение описание) 
се предлага вариант за структуриране на учебното съдържание за 
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съчинение описание в 1. – 4. клас така, че да се компенсира 
дисбалансът в програмите по БЕЛ. Това е наложително, тъй като 
учениците, които се обучават по учебните програми от 2016 г., 
ще се окажат неподготвени за бъдещата си реализация, а 
професионалистът трябва да умее да наблюдава и да предава 
словесно това, което е от значение за решаване на един или друг 
проблем. По тази причина е целесъобразно да се обмисли система 
на работа върху съчинение описание, която да се прилага дори 
при тези учебни програми.    

Препоръчва се първите  съчинения описания във втори 
клас да бъдат микроописания, в които съзнателно не се 
акцентува върху начините за изразяване на лично отношение към 
описваното. Може да се започне със статичен, единичен и 
несложен за описване предмет. Целта е да се формира умение за 
представяне не на всички, а на основните характерни черти на 
обекта, на най-важните му белези, с които той се разграничава от 
други обекти. Акцентува се върху необходимостта те да са 
достатъчни, за да може предметът да се идентифицира, като 
последователността в представянето им зависи от автора и от 
неговото комуникативно намерение. 

В учебните програми се предвижда във 2. клас да се 
описват 3 обекта – предмет, растение и животно. Предложението 
е с второкласниците да се описва само 1 обект, най-добре 
предмет, защото учебното време няма да стигне за качествено 
отработване на съчиненията описания и на трите обекта.  

В контекста на актуализация в 3. клас може да се да 
отработва описанието на втория и третия обект, а в 4. клас да се 
въведе продуциране на съчинение описание на процес, което би 
разнообразило и задълбочило уменията за съчиняване.  
Предложенията за преструктуриране на учебното съдържание е 
направено в контекста на изложените в параграф 2.2.1. причини.  

В параграф 2.3. (Технологични аспекти на методическата 
система за работа върху съчинение описание на процес) са 
представени етапите в организацията на работата върху 
съчинение описание на процес – подготовка за описване, писане 
и редактиране. 
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2.3.1. Подготовка за описване 
Началният етап на подготовката започва с мотивация на 

учениците, като те се поставят в ситуация, която може да има 
отношение към бъдещата им практика. Например може да се 
използва мотив, с който учениците от началното училище много 
често се сблъскват – да посрещнат първокласниците. 
Мотивацията стои в основата на подбора на темата на 
съчинението – важен етап от процеса на изграждане на 
комуникативна нагласа у учениците да описват нещо. Темата  
зависи от възрастта, от житейския и социалния им опит, затова в 
началния етап на прогимназиалната образователна степен се 
практикува формулиране на по-общи теми за съчинения, т.е. в 
тях да  няма уточнение за какъвто и да е аспект на описването. 

Една от основните характеристики на етапа „Подготовка 
за описване” е организирането на специални наблюдения (в часа 
и извън него), защото верността на описанието зависи от това как  
е наблюдаван обектът и как е осмислено  наблюдаваното, за да се 
опише най-същественото за него. По време на наблюдението се 
натрупва материал за обекта на бъдещото съчинение, а писането 
се реализира едва след като всеки ученик е придобил нужната 
информация и е събрал необходимите сведения, за да развие 
темата. Организацията на наблюдението включва: 

- подготовка за  наблюдение, т.е. мотивиране на 
учениците;  

- наблюдение на процеса. За да се ориентират учениците 
какво да наблюдават, е добре да им се предложи план за 
наблюдението. Така  вниманието им ще се насочи към някои 
детайли в бъдещото описание, например към последователността 
на действията в процеса, който ще се описва. Наблюдението 
може да се организира както в учебен час, така и извън него, но 
при описание на процес по-подходящо е непосредственото 
наблюдение извън учебния час; 

- събиране на материал по време на самото 
наблюдение.  Добре е учениците да се насочват към събиране на 
информация за процеса от неговото начало до края му, като 
използват различни източници – разговори с участници в самия 
процес, справка в интернет, проучване на документация, която 
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регламентира условията за протичане на процеса и т.н. Добре е да 
се напомни, че записките от интернет трябва да се сверяват с 
информацията от другите източници, като по този начин 
имплицитно се подчертава, че интернет не винаги  е най-
надеждният източник за осигуряване на достоверност в 
описанието.  

Дава се информация, че ако си водят бележки, ще могат да 
ги използват при смисловото и езиково оформяне на черновата на 
текста, т.е. не се налага да наизустяват записаното, защото могат 
да го използват. Така учителят осигурява условия за попълване 
на речниковия запас с  думи, изрази и техни синоними, които 
могат да се използват при описване на процеса, като 
едновременно се припомнят някои детайли, които са направили 
впечатление на учениците и те могат да ги включат в бъдещото 
си описание. При написване на съчинението те могат да 
използват индивидуалните записки на всеки ученик, т.е всеки 
може да работи със събраните материали от наблюдението. 
Добре е да се напомни, че записките от интернет трябва да се 
сверяват с информацията от другите източници, като имплицитно 
се подчертава, че интернет не винаги  е най-надеждният източник 
за осигуряване на достоверност в описанието.  

Резултатите от наблюдението се използват в учебния 
час, в който се организира непосредствената подготовка за 
написване на съчинение описание на процес. Определят се 
съдържателните граници на бъдещия текст, като се акцентува 
върху достоверното и по възможност детайлно описване на 
основните отличителни белези на процеса. Учениците се учат как 
да разчитат условието на задачата, как да разчитат информацията, 
която трябва да поднесат, т.е. учителят ги учи как да се 
ориентират в дидактическата задача – важен аспект от 
подготвителната работа. Ако темата на съчинението е достатъчно 
обща, може да се наложи конкретизация, за да се насочи 
вниманието към необходимостта да се опише процесът, а не да се 
разказват случки. Така в практически план се акцентува върху 
разликата между описание на процес и разказване за процес – в 
първия случай се описват последователни действия, а във втория 
се представят случки, събития. При подготовката на описанието е 
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добре да се предложи вариант за план на бъдещото съчинение, 
който служи за опора, без да се поставя условие непременно да се 
спазва. След като планът е записан на дъската, вниманието се 
насочва към езиковия изказ на съчиненията, за да има 
разнообразие в подбора на думи и да се избягнат повторения. 
Речниковата работа се активизира като се записват синоними на 
някои от често употребяваните думи по темата или се уточнява 
речниковото значение на други. Акцент в подготвителната работа 
за часа на създаване на процесно описание е актуализацията на 
основните критерии за оценка на съчинението описание на 
процес: достоверно, точно и последователно представяне на 
основните задължителни действия, които са неразделна част от 
целия процес, регламентиран чрез темата на текста; стилно-
езиково оформяне на съчинението – употреба на сегашно или 
минало свършено време като основно глаголно време, употреба 
на думите според значението им, избягване на повторенията, 
спазване на граматичните и правописните правила; техническо 
оформление на текста (четивност, прегледност, обособяване на 
абзаците, оформяне на полета и пр.). 

2.3.2. Самостоятелно създаване на текста 
На учениците се предлага да си набележат основните 

моменти от бъдещия текст в тяхната йерархия, да си направят 
предварителен план на съчинението и първо да подготвят 
черновата си. Към плана да запишат подходящи думи и изрази, 
както и техни синоними, които могат да се вземат от 
предварителните им записки при наблюдението. Не трябва да се 
забравя, че много често четвъртокласниците виждат и разбират 
какво трябва да опишат, но не им достига запас от изразни 
средства, за да предадат съдържанието. Затова особено актуален е 
въпросът за усвояване на нови думи и словосъчетания, за 
варианти на синоними, подходящи за темата на съчинението. В 
помощ на учениците са въпросите на дъската, които напомнят за 
изискванията към съчинение описание на процес и за критериите 
за оценката му.  

Самото съчиняване започва, когато учениците отбелязват 
в тетрадките си всичко, на което са обърнали внимание при 
наблюдението на играта. От бележките си те подбират онова, 
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което ще включат в текста си. Работи се индивидуално, като 
преди написване на черновата още веднъж се подчертава темата 
на текста, насочва се вниманието към плана и въпросите на 
дъската. Спазвайки тази последователност в организацията на 
времето за писане на съчинението, всеки ученик постепенно 
оформя черновата на съчинението си, като се фокусира само 
върху най-съществените признаци на описвания обект. Те се 
представят в съчинението във връзка с плана. При преглеждане и 
обработка на черновата вниманието е насочено към 
достоверността и последователността на описваните действия, 
към  евентуални пропуски на основните и задължителни етапи от 
тях, без които процесът не може да се осъществи. Коригират се 
правописните грешки, следи се за употреба на единно глаголно 
време и за спазване на техническите изисквания към работата. 
Оттук нататък следва преписване на текста на белова. 

2.3.3. Редактиране на съчинението описание на процес 
Целта на урока за поправка е да се отстранят фиксираните 

от учителя грешки при проверката и оценката на текста. 
Организацията на редактирането преминава през следните етапи: 

- няколко ученици прочитат съчинението си, като 
учителят подбира онези от тях, със съчиненията на които може да 
илюстрира: различна композиция (само изложение; увод и 
изложение; увод, изложение, заключение); пропуски в 
изброяването на основните и задължителни действия на процеса. 

- учителят типологизира правописните и стилно-езиковите 
грешки, предлага примери, за да ги илюстрира и провокира 
актуализиране на правилата, които са нарушени;  

- коментира се оформлението на текста, четивността и 
прегледността му; 

 - прави се обобщение и се дава цялостна оценка за 
изпълнението на поставената задача. 

В трета глава (Експериментална проверка за 
ефективността на методическата система) се описва 
апробирането на системата с нейните цели, учебно съдържание и 
технологии. 
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Целта на експерименталната проверка е: 
-да се установи могат ли учениците от 4. клас да осмислят 

спецификите на този нов за тях вид съчинение описание и във 
връзка с тях сами да съставят такива съчинения; 

- какви са ресурсите на интерактивното писане, 
организирано като работа в екип, за постепенно приобщаване 
екипната дейност, която е актуалната за бъдещата социализация 
на учениците. 

В експерименталната проверка  участваха 76 ученици с 
добра езикова подготовка от 4.а, 4.б, 4.в  класове от СУ„Димитър 
Талев“, 4.г клас от СУ„П.Р.Славейков“ и 4.а клас от ОУ„Стефан 
Караджа“, гр. Добрич. С всеки от класовете бяха проведени по 9 
урока (за подготовка, писане и редактиране на текста на 3 
съчинения).  

1. Първият етап от експерименталната проверка започна с 
работа върху съчинение, организирано по традиционния за 
методиката на родноезиковото образование алгоритмичен модел 
за създаване на ученически текст (той е свързан с четирите фази 
на речевата дейност – ориентиране, планиране, реализиране, 
контрол) [Георгиева и др. 2011:363]. За резултатите на 76 
ученици може да се съди от съчиненията, които създаде всеки от 
тях на теми: Моята любима рецепта или Моята любима игра.  

2. Вторият етап беше организиран както следва: след като 
учебното съдържание за вида описание беше усвоено, започна 
постепенно подготвяне на учениците да работят в екип – 
интерактивна техника, която до момента не е използвана в уроци 
за развиване на комуникативната компетентност. Със същите 
ученици беше организирана работа в 5-6 екипа за подготовка на 
съчинение описание на тема: „Подготовка за Коледа”. Самото 
съчинение беше написано индивидуално от всеки ученик. 

3. При третия етап цялостната дейност за подготовка, 
писане и редактиране на съчинението беше организирана чрез 
работа в екип. Тук бяха представени 19 писмени съчинения – по 
едно за всеки екип. 
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3.1. Първи етап на експерименталната проверка 
3.1.1. Подготовка за съчинение описание на процес на 

тема „Моята любима рецепта” 
Това е първото съчинение от този вид, което правят 

учениците от 4-г кл. на  СУ „П.Р. Славейков. Мотивацията им е 
обвързана с обучението по предмета домашен бит и техника, 
защото тогава е решено, че класът ще подготви книжка с рецепти, 
която учениците ще подарят на майките си за 8 март. 
Мотивацията стои в основата на подбора на темата на 
съчинението, т.е тя провокира активизирането на съответната 
комуникативна нагласа да се описва нещо. В учебния час за 
подготовка се започва с актуализиране на знанията за написване 
на съчинение описание на предмет. Извеждат се основните 
изисквания към него. При изясняване на спецификата на 
описанието на дейност се акцентува върху разграничаването му 
(в практически план) от повествованието (разказа). Учителят 
обяснява, че в описанието на дейност само се изброяват 
последователни действия, докато в разказа има случка, свързана с 
тези действия (например разказ ще бъде съчинение, от което 
става ясно, че докато приготвят някакво ястие, телефонът е 
иззвънял, домакинята се е заговорила с приятели и ястието е 
загоряло). За изясняване на описанието на процес отново се 
използват въпроси, които маркират неговите основни 
характеристики: 

1. Съчинението дава ли отговор на въпросите: Как се 
прави това? Какво правя от началото до крайния резултат на 
дадения процес? 

2. Представени ли са последователно основните 
действия, които са задължителни за процеса? 

3. Ясно ли е как завършва той? 
Така учениците се насочват към съдържанието на текста: 

то да представя вярно, точно и последователно основните 
действия на процеса така, че да е ясен крайният резултат. 
Изясняват се и езиковите характеристики на описанието на 
процес: основно глаголно време – сегашно или минало свършено 
време; засилена употреба на глаголи; употреба на думите според 
значението им; избягване на повторенията; спазване на 
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граматичните и правописните правила. Напомня се кои са 
изискванията за техническо оформление на текста, защото те са 
еднакви за всички съчинения и вече са известни на учениците: 
четивност, прегледност, обособяване на абзаците, оформяне на 
полета и пр.  

3.1.2. Подготовка за съчинение описание на процес на 
тема „Моята любима игра” 

Мотивът за избор на темата е проведена анкета за това 
как учениците прекарват свободното си време и кои са игрите, 
които предпочитат. От анкетите става ясно, че предпочитанията 
са много различни, затова е любопитно да се разбере какво 
представлява играта, която е любима за всеки отделен ученик. 
При това съчинение обектът за описване е съобразен с 
интересите и възможностите на децата в по-голяма степен, 
отколкото при работата върху първата тема (тогава част от 
момчетата не проявиха голям интерес). Темата осигурява 
мотивация за всяко дете, защото няма ограничение за типа и вида 
на играта, която ще се описва. Следва подбор на съществената, 
важна информация по темата, номериране на микротекстовете по 
важност и подреждането им в нужната последователност. След 
това се оформя първият вариант на текста – цялостната чернова, 

3.1.4. Редактиране на съчиненията „Моята любима 
рецепта” и „Моята любима игра” 

Поправката се организира, за да се илюстрира как може да 
се усъвършенства смисловата и тематичната завършеност на 
съчинението; да се уточни кога се налага да се прави преценка за 
уместна употреба на лексикалните единици; да се припомнят 
правописни и пунктуационни правила, нарушаването на които е 
довело до грешки в текста на съчинението. Учителят връща 
проверените и оценени съчинения на учениците, в които е 
маркирал допуснатите грешки, и напомня, че на дъската са 
записани изискванията към съчинението описание на процес, за 
да им служат като помощно средство. 

Параграф 3.2. съсредоточава вниманието върху втория 
етап на експерименталната проверка – работа в екип при 
подготовката за описване на процес на тема „Подготовка за 
Коледа“. Целта е да се провери какви са ресурсите за използване 
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на интерактивността в обучението за развитие на 
комуникативните компетентности на учениците от 4. клас. 
Идеята за използване на интерактивни техники в процеса на 
обучението за развитие на речта се роди в контекста на описаната 
от М. Мандева педагогическа практика, в която учениците след 
прочит на текст търсят отговор на въпрос чрез интерактивната 
техника „светкавица“. След това учителят предлага на 
четвъртокласниците кооперирано (в екипи по четирима), да 
напишат кратък текст по предложен картинен план, [Мандева, 
2015: 6]. След като има подобна положителна практика, взе се 
решение да се провери ефектът от приложение на 
интерактивността и при работа върху нов, неизучен до момента 
вид съчинение в 4.клас. От проучването на литературата и на 
училищния опит стана ясно, че образователно-възпитателните 
функции на екипната учебна дейност имат място в 
педагогическата практика, в т.ч. и при обучението на учениците в 
I – IV клас (вж.  Йорданова, 2013: с.220). Затова след показаните 
резултати от първите писмени описания на процес беше взето 
решение експерименталната практика да продължи, като се 
обогати опитът при подготовката за съчиняване чрез екипна 
работа. Когато учителят формира екипите, той се съобразява с 
факта, че екипите могат да имат хомогенен или  хетерогенен 
състав. В процеса на експерименталната работа екипите бяха от 
двата вида, защото учителите от различните училища формираха 
екипите по свои  критерии. В хомогенните екипи включиха 
ученици, които имат близки резултати от първото съчинение 
описание на процес. Участниците в хетерогенните екипи бяха 
избрани на случаен принцип – чрез теглене на жребий, защото  
учениците от паралелката са с почти еднакви възможности, имат 
високи постижения и почти изравнени резултати (за тях се съди 
от резултатите на първото съчинение описание на процес, което 
вече са направили).   

Идеята е учителят да е предимно консултант, който 
контролира протичането на комуникативното събитие и 
предотвратява отклоненията от набелязаната цел на общуване. 
Очаква се той да търси функционални речеви стратегии и ако има 
пречки в общуването, да ги отстрани или да ги преодолее. Важно 
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е обучаващият да има готовност да предвиди евентуални 
затруднения и начини за преодоляването им и така да упражнява 
диагностицираща си функция. 

След като учебното съдържание за вида на описанието е 
усвоено, започва постепенното подготвяне на учениците да 
работят в екип при следващите две описания: „Подготовка за 
Коледа” и „Подготовка за Великден”.  

Мотивите за избор на двете теми са: 
1. Темите предполагат еднотипна речева дейност, т.е. 

моделът за съдържателното изграждане на текста вече ще е 
отработен. При това условие може вниманието да се съсредоточи 
върху затвърждаване на описването на процес, като се градира 
екипната работа по сложност (първо се включва екипна работа 
само при подготовка на съчинението, а след това тя 
характеризира цялостния процес на създаване на текста).  

2. И двата празника – Великден и Коледа, се празнуват 
веднъж в годината. Те са очаквани както от децата, така и от 
семейството и цялото общество, затова темата е близка до живота 
на всеки човек и семейство. Освен това празниците имат 
характерна ритуалност, последователни  повторяеми действия, 
познати на всички, затова са подходящи за процесно описание. 
Самата тема „празник” вълнува учениците, провокира интереса 
им и се свързва с подходящи приготовления. Подобна себеизява 
допълнително мотивира учениците – те се стремят да бъдат в 
центъра на празничните събития у дома, в клас, в училище и в 
родния град.  

За да насочи вниманието към  темата на съчинението (т.е. 
да осигури комуникативната нагласа на учениците), учителят 
предварително обсъжда празничните събития, които се 
организират в класа, в училището и в града. Активизира личното 
участие на всяко дете, като го включва в определени празнични 
дейности (изработване на украса, на предмети за 
благотворителни събития, участие в драматизации и 
възстановки). Той предварително разговоря с учениците за 
съответния празник и ги провокира да споделят спомени от 
собственото си включване в него.  
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Седмица преди урока за подготовка учителят поставя 
задача за специални наблюдения и събиране на информация 
по темата (от интернет, от родителите и близките, от медиите). 
Така всеки ученик предварително знае за специфичната същност 
на празника, за характерните ритуали, които го съпровождат. 
Съветът на учителя е да се използва опитът на по-възрастните 
членове на семейството, да се сравняват националните и 
семейните традиции. Той уточнява, че ще е необходима 
информация за: началото на подготовката за празника; най-
важните моменти от подготовката му; характерните празнични 
ритуали и символи, които отличават празника от другите 
празници. В експерименталната работа учителите се включиха 
активно в подготовката, предхождаща учебния час. Под тяхно 
ръководството се наблюдаваха празничните събития и украсата в 
града, като в момента на наблюдението учителите насочваха към 
записване на важното, а не на маловажното; съсредоточаваха 
вниманието върху отличителните белези на празника. В часа за 
подготовка учениците от всяка паралелка бяха организирани в 3-
4 екипа с по 3-4 участници в тях. Групирането е по 
равнопоставеност, за да бъдат всички от екипа ефективни, 
конкурентни и взаимно полезни. Екипите постигат споразумение 
за правилата при работа на екипа. Уточняват се, че всеки ще 
работи отговорно, ще дава мнение, ще подкрепя най-добрия 
вариант за общия успех на екипа. Учителите напомниха на 
екипите, че решенията се вземат единодушно, а при разногласие 
– с гласуване. Беше обърнато внимание, че всеки първо обмисля 
и пише предложението си,  след това предложенията се обсъждат 
в екипа, приемат се и се представят общоприетите правила на 
екипа.  

В екипен формат учениците работиха само в процеса на 
подготовката. Създаването на текста беше индивидуално, т.е. 
всеки ученик сам написа съчинението си.  

Предварителното наблюдение, подготвящо съчинението, 
се проведе както следва: 

- Учителят организира посещение при запалване на 
градската елха.  
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- Стимулира ги при изработване на картички на коледна 
тематика и на предмети с благотворителна цел за подпомагане на 
съученици и хора в беда. 

- Осигурява участие на учениците в градски концерти, 
изложби и събития.,  

- Води ги да разгледат коледния базар. 
- Подготвя възстановка на коледната традиция в 

български дом (води ги в Етнографската къща, за да се запознаят 
с автентична среда, с коледните традиции и обичаи в техния 
край).  

Освен това учениците изработват украса за класната стая 
и за училищната елха, подготвят украса за дома си и обмислят 
как да изненадат близките си, какво да им пожелаят. Отправят и 
пожелание към дядо Коледа.  

Урокът за подготовка премина в два последователни 
часа. Класната стая беше подредена по различен начин – 
чиновете са групирани в 4 – 5 къта. Учениците заеха места около 
тях, като се ръководеха от табелката с имена, която е поставена в 
средата на всеки кът (табелките са изработени от тях самите в 
часовете за свободни занимания).  

Организацията на уроците за подготовка е еднотипна за 
трите паралелки, но примерите, с които работят учителите, са 
различни. Логиката на урока включва: 

1. Илюстриране на предимството да работиш в екип. И в 
трите паралелки учителите подбират примерите за екипна работа, 
като се съобразяват с любими игри (като футбола) или професии 
на родителите на учениците (за които имат сведения). Децата 
сами достигат до извода, че всички действия трябва да са 
задължително изпълнени в определена последователност, но е 
особено важно всички хора да работят при задължителни правила 
и заедно като едно цяло, за да достигнат до желания резултат. 
Изводът е, че всички членове на екипа трябва да имат готовност 
за сътрудничество, да умеят да се аргументират, да се адаптират, 
да са толерантни към различните мнения (т.е. да уважават 
мнението на другия) и да придобиват социален опит, свързан с 
отношенията в групата. След обобщенията за предимствата на 
работата в екип учителят осигурява време всеки екип да се 
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организира, за да продължи часът. Членовете на екипа обсъждат 
правила, които след това се обобщават за целия клас и се 
записват на табло, за да бъдат окачени и да се виждат. Приетите 
правила са следните: 

- Да се изслушваме взаимно. 
- Да уважаваме мнението на всеки един от нас. 
- Всеки има право да изкаже своето мнение. 
- Да не се обиждаме и да не се присмиваме един на друг. 
- Всеки има право да откаже участие в някое обсъждане, 

когато не иска. 
- Решенията се вземат от всички или с гласуване от 

повечето членове. 
- Работим индивидуално и екипно, отговорно и 

организирано за отличен резултат. 
Учителят уточнява какво трябва да направят екипите: да 

си определят говорител, т.е. лидер; внимателно да обсъдят 
въпроса, който чака отговор; да обсъдят варианти на отговора на 
основата на взаимен обмен на информация (по желание всеки 
член може да си запише общия отговор, за да го използва при 
индивидуалното писане). Тъй като през двата часа за подготовка 
класът работи по екипи,  учителят обръща внимание, че 
решенията в екипа се вземат от всички, а не само от лидера. 
Въпреки това споровете кой да бъде лидер са трудно преодолими. 
Учениците искат да са водещи, без да преценяват реално своите 
възможности, защото в тази възраст стремежът за лична изява е 
силен и те нямат реална самооценка кое е по-резултатно за екипа. 
Там, където учениците са с изравнени възможности и 
максимални резултати, конкуренцията беше още по-голяма и до 
решение се стигна с помощта на учителя.  

След като екипите са се организирали, се поставя 
въпросът, на който те трябва да отговорят: Учениците имат на 
разположение време, за да обсъдят и да решат заедно какво да 
включва отговорът (те ползват водените бележки от 
индивидуално събрания материал). Екипите си направиха 
вариант на планове за подготовката за празника. Уточни се, че 
може да се опише само това, което най-силно е впечатлило 
участниците в екипа, т.е. темата може да се разгърне като 
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съчинение по една или по няколко точки от примерния план 
(напр. украса на града, на училището, на дома; празнична трапеза 
и т.н.). Важно е обаче по тази частична тема описанието да е 
вярно, изчерпателно и завършено. Подчерта се, че съчинението 
няма да бъде по темата, ако се пише само по точките, които 
представят увода и заключението, защото акцентът в тях е върху 
чувствата, които съпътстват празника, а не върху действията, с 
които се свързва подготовката за Коледа. 

В началото екипите обсъждаха помежду си какво да 
представи говорителят по съответната точка от плана, а един от 
тях водеше записки. След това говорителят се подготви да 
представи описанието на екипа пред целия клас. Учителят 
напомни, че е добре всеки да запише най-важното от това, за 
което са се споразумели, защото тези записки ще им помогнат, 
когато всеки индивидуално ще пише своето съчинение на 
чернова. 

В края на часа за подготовка се припомнят критериите за 
оценка на съчинение описание на процес, защото колективната 
подготовка улеснява отговора на поставения въпрос, но 
индивидуалното писане изисква всеки да е осмислил това, което е 
обобщено в урока за подготовка. Всеки ученик от екипа има 
правото да прецени каква част от предложените устни съчинения 
може да използва, какво да видоизмени и да интерпретира по 
свой начин при самостоятелното продуциране на съчинението си 
описание на процес   

В параграф 3.3. е представен третият етап от 
експерименталната проверка – работа в екип при подготовка, 
писане и редактиране на  съчинение описание на тема 
„Подготовка за Великден” 

Ученическите екипи повториха организацията на работа 
при съчинението „Подготовка за Коледа”, но този път екипите 
работиха от подготовката до написването и редактирането на 
текста.  

Една седмица преди урока за подготовка беше поставена 
задачата за предварително наблюдение и събиране на 
материали по темата Великден, за да се обогатят и задълбочат 
знанията за великденския празник; за дългогодишната 
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християнска традиция той да се празнува; за организацията на 
това празнуване. Както при предходното съчинение основните 
източници за събиране на материали са по-възрастните членове 
на семейството; интернет;  културен календар на града и пр.  

Учителите дадоха следните насоки за наблюдението: да се 
отговори на въпросите: Откога започва подготовката за 
Великден и кои са най-важните моменти от нея; С какви 
ритуали е свързан празникът; Коя е символиката, която го 
отличава от другите празници?  

Имената на членовете на екипите бяха обявени от учителя, 
а той ги беше подбрал с презумпцията, че учениците са 
равностойни по своите компетентности и възможности. Тъй като 
те вече са запознати с организацията на работа в екип, когато 
научиха разпределението, направиха опит да променят 
решението на учителя, съобразно желанията си. Основанията им 
най-често бяха свързани с приятелски взаимоотношения, с 
пристрастия или просто с желание мнението им да бъде зачетено.  

След като правилата са приети от всички, учителят 
насочва вниманието на екипите към следващата дейност – 
разпределение на ролите. Общата информация за видовете 
дейности по роли се представя от учителя. Той обяснява 
подробно ролята на лидера, който организира работата на екипа, 
следи за: времето с което разполагат, за участието на всички, при 
обсъждането и вземането на решение. Следващите роли са: на 
пишещ съчинението на екипа (той трябва да пише четливо,  
правилно и по възможност – красиво); на говорител, който ще 
представи пред целия клас съчинението; на редактор, който 
следи за правописа, за графичното оформление, за спазване на 
критериите за оценка на съчинението. Важно е учениците да 
разберат, че всяка роля има значение за постигане на общия 
успех и ако са оценили значението й, могат да преодолеят 
противоречия при избора на роля.  

След това екипите пристъпват към обсъждане и 
разпределение на ролите. В екипите от силни ученици (отлични и 
много добри) конкуренцията беше силна, а позициите 
категорични. Забелязва се недооценяване на някои от ролите и 
всички искат да са водещи. В екипите от ученици, които работят 
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на добро и средно ниво, нямаше противоречия, а по скоро 
пасивност и желание някой друг да носи отговорността. 

Тъй като в някои екипи има по пет участници, те 
разделиха ролята на редактора между двама ученици – единият 
следи за спазване на правописните норми, а другият – за 
съдържанието на описанието. В тази възраст учениците нямат 
точна преценка за собствените си възможности и за тези на 
съекипниците си, затова ако не успеят да постигнат съгласие при 
разпределение на ролите, учителят им помага. Той обявява, че 
формата на работа в екип при подготовка за съчиняване 
наподобява практиката в техните семейства. Екипът трябва да 
работи като един отбор, а това означава да си разпределят 
задачите, да се обединят, да се изслушват внимателно, да 
споделят мисли, да редактират изречения и текстове, да 
обогатяват съдържанието на съчинението си, да спазват 
изискванията за писане на този вид съчинение, за да постигнат 
висок резултат. Уточнява се, че се оценява писмената работа на 
екипа и всички участници получават една и съща оценка. Затова е 
важно да си сътрудничат, да уважават всяко мнение, да се 
аргументират, да си имат доверие, да са толерантни и да 
придобият опит, свързан с отношенията в групата.  

След като всички са записали плана, екипите започват да 
разпределят помежду си точките от плана, защото всеки участник 
трябва да подготви текст по дадената точка. Използват се 
бележките, водени при предварителното наблюдение. Всеки 
представя текста по микротемата, която е разработил, после 
обсъждат кое е общото и различното в текстовете им и вземат 
решение кои действия ще опишат последователно, без 
повторения. Някои от екипите (на силните ученици) се разделят 
на подгрупи, за да разгърнат всяка подтема от плана. Без 
конфликти те експедитивно споделят един след друг написаното 
(то е достатъчно подробно), после попълват пропуските и така 
постигат пълнота и изчерпателност на подтемата. След това 
работят заедно с останалите членове на екипа, съобразно 
отговорностите си като роля, оформят съчинението на чернова,  
проверяват го и го подготвят за представяне пред класа. 
Практиката показва, че най-много време отнема вземането на 
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решение за редактиране на текстовете, за да бъдат 
последователно представени дейностите. Забелязва се 
неотстъпчивост в групата на силните ученици – те ревниво пазят 
текста си и не са съгласни нещо да отпадне от него. Това, на 
което се научават обаче, е да съчетават предимствата на своите 
текстове така, че описанието да включва много дейности 
(основни и допълнителни), които гарантират изчерпателност на 
описанието на подготовката за Великден. При останалите екипи 
няма спор и всичко се приема без съпротива. След изказването на 
говорителя участниците от екипа могат да допълват или да 
коригират текста на екипа.  

3.4. Писане на съчинение описание на процес, 
организирано чрез работа в екип 

В два последователни учебни часа екипите пристъпват 
към създаване на общо съчинение описание на процес. 

На дъската е записан примерен план на съчинението. На 
флипчарт са написани критериите и изискванията за съчинение 
описание на процес. Правилата за работа в екип са оставени на 
вниманието на всички. Учителят напомня, че всеки ученик трябва 
да изпълни по най-малко две задачи – да предложи свой текст 
(както са се разпределили в екипа) и да изпълнява задълженията 
си, произтичащи от определената му роля. Очаква се да участва в 
обсъждането, активно да предлага идеи, да се придържа към 
приетите правила и да може реално да даде оценка за своето 
участие в екипа.  

Всички ученици бяха направили свои записки, а най-
старателните бяха писали по всяка точка от темата. В екипите 
текстовете по всяка точка от плана се прочитат тихо, обсъждат се, 
допълват се (ако е потребно) и се пристъпва към следващата 
точка. Когато екипът е готов с черновата, текстът се преписва на 
белова.                           

По време на експерименталната проверка имаше случаи, 
когато времето не достигна, защото учениците си разказваха един 
на друг как е протекъл празникът в семейството им, а това отнема 
време. След това започнаха да обсъждат кое е общото от това, 
което споделят, и се обединиха около решението да го включат в 
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съчинението. После продължиха по плана, записваха, 
подреждаха, редактираха и решиха какво да остане в текста. 

Отличниците много бързо започнаха да работят в екип. 
Заедно решиха кой ще пише черновата и кой беловата, като 
отчитаха бързината при писане на чернова и четливото и красиво 
писане на белова. Те имаха много идеи, които си записваха, като 
ги  подреждаха последователно. Договориха се писмено да ги 
оформя този, който отговаря за точката. Останалите следяха да 
няма повторения и текстът им да не е много „сух“.  

Екипът от много добри ученици работеше без спорове. 
Докато обсъждаха какво да включат, участниците си говореха 
тихо, без да пречат на останалите. Работеха с лекота и им беше 
приятно да работят заедно. И този екип спазваше 
последователността от примерния план.  

В екипа на добрите ученици участниците бяха спокойни, 
повече пасивни, но готови да се включат в работата. Трудно си 
събираха мислите при обсъждането и темпът им беше по-бавен. 
Предварителните им текстове бяха кратки, не успяваха да 
включат всичко от наблюдаваното с учителя и от срещите в 
Етнографската къща и Художествената галерия. 

Очаквано екипите на средните и по-слабите ученици 
работеха най-трудно – не можеха да се концентрират, търсеха 
начин да копират това, което са написали съучениците им от 
другите екипи, нямаше стремеж към висок резултат. Основната 
причина за това е, че сред тях има ученици, за които българският 
език не е майчин, или пък са учили в други страни. Дефицитът на 
лексикални единици, бедният речников запас и големият брой 
правописни грешки определиха незадоволителния резултат 

Какви изводи могат да се направят от наблюдението върху 
този етап от работата на екипите? 

1. В екипа първи чете този, на когото е възложена 
съответната задача. След това останалите допълват (ако 
пожелаят), дават нови идеи.  

2. Редът за участие в дискусията и за представяне на 
текста се определя от лидера.  

3. Устно се дискутира колко и от кой текст ще се вземе за 
общото съчинение, като стремежът е към изчерпателност.  
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4. В екипа няма пасивни наблюдатели (дори, когато 
участниците работят по-бавно и трудно). 

5. Обсъждането на текстовете не протича гладко, защото 
всеки е убеден, че неговият текст е добър и се старае да го 
наложи.  

6. „Азът“ на учениците се налага над критерия за 
съдържателност, пълнота, богатство на изказа, последователност 
на действията. Това води до повторения, заради които често се 
преработва целият текст. 

7. Групите работят с различно темпо –  бързо или по-
бавно, но винаги обсъждат, спорят, а накрая успяват да приемат 
текст, подготвен от екипа, обсъден и приет от всички.  

8. Работи се първо на чернова. Коригират се неясни 
изрази, допълват се, редактират се правописни и пунктуационни 
грешки. Водещ в тази дейност е редакторът в екипа. Следва 
пишещият да препише текста на белова. 

9. Учениците проявяват качества, които в традиционните 
уроци за подготовка и писане на съчинение не са активни: 
критични са, пестеливи са на похвали, реалистични са оценките, 
които си поставят. 

Параграф 3.5. е посветен на представянето пред класа и 
редактирането на съчиненията, продуцирани в екип. 

Часът за редактиране се провежда през следващата 
седмица. Поправката на индивидуалните съчинения описания 
„Подготовка за Коледа” е традиционна, организирана е по модела 
на първото съчинение описание, върху което работиха учениците 
(„Моята любима рецепта”/” Моята любима игра”). При 
обсъждането се представят ученици с различни постижения и 
резултати. 

При екипна работа през целия процес на създаване на 
съчинението урокът за поправка преминава в обратен ред. 
Говорителят на екипа, подготвил съчинението, представя процеса 
на работа, срещаните трудности, самооценката, която екипът си е 
поставил, и оценката на учителя. Той благодари на всички 
участници в екипа и прочита съчинението. 

При редактиране на текста класната стая е подредена по 
начина, по който са работили екипите при продуциране на 
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съчинението, т.е. с обособено работно място за всеки екип. В 
началото на часа вниманието се насочва към характеристиките на 
съчинение описание на процес и критериите за оценката му. 
Всеки екип представя своя текст – с положителните му страни и с 
пропуските (ако има такива). Ролята на учителя е да дава думата 
на говорителите на екипите и да прави обобщения във връзка с 
техните изказвания. 

Говорителите първо информират кой е планът, по който е 
изготвено съчинението. Прочитат съчинението и докладват 
оценките си за работата на екипа. Редакторът записва на дъската 
сгрешените думи правилно, коментира допуснатите пропуски и 
трудностите, които са срещнали в работата си. Грешките, които 
се записват на дъската, са предимно правописни. След това 
членовете на екипа могат да допълват и да систематизират 
правилата, които са нарушени в екипното съчинение.  

Говорителите обръщат специално внимание на 
съдържанието, като съчиненията се сравняват по изчерпателност, 
последователност и прецизност при представяне на действията. 
Организацията на часа осигурява възможност да се акцентира 
върху правописните, стилистичните, синтактичните и други 
грешки, но и да се затвърдят жанровите характеристики на 
съчинението. Учителят е само консултант, който контролира, 
коригира, ако е необходимо, насочва. 

След като се чуят преценките на всички гоорители на 
екипи обсъждането продължава с целия клас, съобразно 
критериите за оценка и изискванията на жанра. В обсъждането се 
включват всички екипи с коментари и оценки, като учениците 
обръщат внимание на стилно-езикови неточности; на 
непоследователност, на пропуснати действия, на повторения или 
прескоци по отношение на съдържанието. Прави впечатление 
реализмът и честността на учениците, чувството им за 
справедливост, защото когато се самооценяват и оценяват, никой 
не си служи с лъжа, не си присвоява чужди идеи или заслуги. 

В края на часа след като се представят всички екипи, 
всеки екип оценява останалите по десетобална система. Дават се 
по три точки за всеки критерий и една допълнителна за екипен 
дух.  
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В четвърта глава (Представяне и анализ на 
резултатите от изследването) са обобщени и анализирани са 
резултатите от работата в трите етапа на експерименталната 
проверка. 

Параграф 4.1. е посветен на програмата за организиране 
на експерименталното изследване – представени са целта, 
задачите, хипотезата, диагностичната методика. В основата на 
изследването е заложено допускането, че учениците от 4. клас 
няма да се затруднят при описването на процес, защото този вид 
описание има ясна логическа структура, с обективно 
регламентирана последователност, която се съдържа в самия 
процес. Езиково-стилното и техническото оформление не трябва 
да са проблем за четвъртокласниците, тъй като те вече са писали 
съчинение описание на предмет (животно, растение). 
Изследването има за цел да докаже, че този вид описание има 
място в училищната практика. 

Реализирането на тази цел е тясно свързано с решаването 
на следните задачи:  

1. Да се диагностицират уменията на учениците за 
самостоятелно  създаване на съчинение описание на процес. 

2. Да се апробира методическата система за екипна работа  
при създаването на съчинение описание на процес.  

3. Да се анализират резултатите от диагностичните 
процедури. 

Във връзка с целта и задачите на експерименталното 
изследване е формулирана следната хипотеза (вж. параграф 4.2.): 

Ако съчинението описание на процес се изучава в 
съответствие със системата, която се предлага, учениците ще 
повишат текстовата и лингвистичната си  компетентност при 
създаване на собствени текстове.  

Диагностичната методика е свързана с извеждане на 
система за оценяване на съчинение описание на процес по 
критерия «качество на ученическия текст» (вж. параграф 4.3.). 
Теоретичните основи на изследването определят система от 
показатели и индикатори за оценяване на качеството на 
съчиненията (вж. Таблица 1.).  

 



32 

 

Таблица 1 
Показатели Индикатори 

Ученикът: 
1.Съдържателни 
и структурни 
характеристики 
на съчинението 

1.1. Създава информативен, тематично 
единен и завършен текст, който дава отговор 
на въпроса Как се прави това?  
1.2. Създава логически свързан и 
последователен текст (има структурно-
смислова подреденост на микротекстовете в 
съчинението, съответстващи на процеса). 
1.3. Не допуска фактологически неточности и 
логически грешки. 

2.Стилно-
езикови 
характеристики 
на съчинението 

2.1. Не допуска фонетични правописни 
грешки. 
2.2. Не допуска морфологични грешки 
(неправилен избор и съчетаване на глаголни 
времена, неправилно членуване, съгласуване 
и др.). 
2.3. Не допуска синтактични и 
пунктуационни грешки. 
2.4. Не допуска лексикални грешки 
(неуместни повторения, двусмислици, 
неподходящи синонимни замени и пр.). 

3.Техническо 
оформление на 
съчинението 

3.1. Обособява правилно абзаците.  
3.2. Пише четливо. 

 

При оценяване на качеството на ученическите текстове се 
има предвид следното: 

1. По показател 1., индикатор 1.1. и 1.3. – проверява се 
изчерпателно, вярно и последователно ли са описани всички 
действия в съчинението. 

2.. По показател 1., индикатор 1.2. – проверява се 
притежава ли текстът логическа последователност и обвързаност 
със спецификата на процеса, който се описва; 
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3. По показател 2. – проверява се каква е езиковата 
компетентност на автора на съчинението: 

• 2.1., 2.2. и 2.3. – оценява се спазени ли са 
правописните, пунктуационните и граматическите правила; 

• 2.4. – оценява се езиково-стиловото богатство на 
текста; 

4. По показател 3., индикатори 3.1 и 3.2  се проверява 
съобразено ли е съчинението с изискванията за графичното му 
оформяне. 

Диагностиката на качеството на ученическите съчинения 
по приложените показатели и индикатори има за цел да се 
проучат и диагностицират най-типичните грешки, допускани от 
учениците в съчинение описание на процес. Тя е направена с 76 
ученици в четвърти клас от СУ „П. Р. Славейков“, СУ „Д. Талев“ 
и ОУ „Ст. Караджа“ в гр.Добрич и се осъществи на три етапа. В 
процеса на експерименталната проверка са проверени и 
анализирани съчиненията на тема „Моята любима рецепта“ и 
“Моята любима игра“ (първи етап), „Подготовка за Коледа “ 
(втори етап) и „Подготовка за Великден “ (трети етап) – общо 76 
съчинения. През първия етап бяха създадени съчиненията на тема 
„ Моята любима рецепта“ или „Моята любима игра“. Върху тях 
учениците работиха индивидуално по традиционна методика. 
Резултатите от писмените работи се анализират, за да се провери 
до каква степен са овладени уменията да се продуцира съчинение 
описание на процес – вид съчинение, който не е намерил място в 
училищната практика.  

След това учениците работиха в екип върху подготовката 
на съчинението „Подготовка за Коледа“ (втори етап), но писаха 
индивидуално.  

Изцяло в екип беше подготвено, написано и редактирано 
съчинението „Подготовка за Великден“  (учениците за първи път 
работят в екип при съчиняване).  

Инструментариумът за изследване включва: 
- проверка на ученическите съчинения; 
- анализ на съдържанието и структурата на текстовете; 
- класифициране на ученическите грешки по заложените 

показатели за оценка на съчинение описание на процес; 
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- статистическа обработка на получените резултати.  
Типовете грешки са илюстрирани с примери от 

съчиненията, а крайните резултати са поместени в таблици и са 
представени чрез диаграми, полигони и хистограми. Всяка 
таблица включва констатираното количество грешки от даден 
тип (фонетични, морфологични, синтактични, лексикални) и броя 
на учениците, допуснали тези грешки.  

Анализ на резултатите от проверените писмени работи 
има в 4.3.1. , 4.3.2. и 4.3.3. на тази глава. 

 4.3.1. Съдържателни и структурни характеристики на 
съчинението - Изследваните писмени работи на 
четвъртокласници съответстват на изискванията за създаване на 
съчинение описание на процес. 

Индикатор 1.1. Създава информативен, тематично 
единен и завършен текст, който дава отговор на въпроса Как 
се прави това? 

1. Всички съчинения отговарят на поставената тема. В 
съчиненията няма отклонения, с характер на разказ, т.е. в тях 
няма повествователни елементи.  

Има съчинения с пропуски в съдържанието при: 
изброяване на някои от продуктите; последователното описване 
на действията Само двама не са завършили описвания процес, 
което прави съчиненията им незавършени (твърденията са 
илюстрирани с примери в приложенията на дисертацията). 

2. Учениците са показали стремеж към оригиналност по 
отношение на избора на съдържанието на текста. Например: 

- От съчиненията на тема „Моята любима рецепта” става 
ясно, че са подбрани оригинални рецепти („Клафути с череши“) – 
двадесетте описани нестандартни рецепти са достатъчни, за да се 
подготви книжка като подарък за майките. 

- Екипите, които са работили върху съчиненията 
„Подготовка за Коледа” и „Подготовка за Великден”, развиват 
темата изчерпателно и дават подробен отговор на въпроса Как се 
прави това? Обикновено те се придържат към всички точки от 
примерния план, в резултат на което текстовете са достатъчно 
информативни, тематично единни и завършени.  
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Индикатор 1.2. Създава логически свързан и 
последователен текст (има структурно-смислова подреденост 
на микротекстовете в съчинението, съответстващи на 
процеса). 

1. Създаденият от учениците текст е монофункционален, 
монотематичен. За решаване на комуникативната задача е 
избрана последователност от описателни речеви действия. 
Структурно-смисловата разчлененост намира своя вербален израз 
в рамките на микротекстове, реализиращи описателна, 
осведомяваща и убеждаваща речеви стратегии. 

- В микротекста, представящ увода, микротемата е 
назована най-често с първото изречение, наричано тематично 
изречение. Останалите изречения я поясняват и доразвиват. 

- Най-добре разгърнато, подробно и последователно 
описано, е изложението, представено с микротекстове, 
информиращи за технологията на приготвяне на рецептата, за 
последователните действия от играта или за дейностите по 
отделните точки от плана на съчинението  Най-често 
изложението обхваща минимум две микротеми: необходими 
продукти и технология на приготвяне (при „Моята любима 
рецепта”), описание  на действията на играта и правилата й (при 
„Моята любима игра”). 

 - Заключението варира от едно до три изречения. Не са 
малко съчиненията, в които заключението липсва. 

Индикатор 1.3. Не допуска фактологически неточности 
и логически грешки. 

Ученическите текстове не съдържат фактологични грешки 
и неточности. Изключения са учениците (двама), които не 
описват подробно последователността на процеса, уточнен чрез 
формулировката на темата. Има ученици, които са работили 
лаконично и схематично при самостоятелното съчиняване, което 
създава впечатление за непълнота, а в този смисъл и за 
фактологична неточност. Подобна тенденция се наблюдава и в 
съчиненията на малка част от екипите – те  са работили кратко и 
непълно. Логически грешки има в работите на два екипа, които са 
представили процеса непоследователно, с повторения на 
действията. 
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4.3.2. Стилно-езикови характеристики на съчинението 
Индикатор 2.1. Не допуска фонетични правописни 

грешки. 
Правописните грешки от фонетичен характер са 

сравнително устойчива величина в писмените работи (преразкази 
и съчинения) на учениците. Това се отнася и до типологията на 
грешките, които се наблюдават в съчиненията описание на 
процес: редукция при гласните; обеззвучаване на съгласни в 
началото, в средата и в края на думата; озвучаване на съгласни; 
изпускане на съгласна, гласна или размяна на букви; вмятане на 
съгласна; замяна на съгласна; неправилна употреба на й-и; 
изпускане на сричка. 

Индикатор 2.2. Не допуска морфологични грешки 
(неправилен избор и съчетаване на глаголни времена, неправилно 
членуване, съгласуване и др.). 

В съчиненията преобладава аз-стратегията, която при 
малките ученици е израз на спонтанно споделяне на личното 
мнение. Освен от 1л., ед.ч. децата описват и във 2л. мн.ч., когато 
процесът налага това (например когато се описва боядисването 
на яйца или се украсява елха, участват повече хора). Преобладава 
използването на сегашно време, но има и съчинения с основно 
мин. св. вр. Малко са учениците, в чиито текстове има 
неправилна смяна на глаголното време. 

Важна структурна особеност е доминиращата роля на 
глаголите, тъй като при описание на процес думите действия 
(глаголите) са водещи като употреба, т.е. те преобладават. 

Типичните морфологични грешки са: при правописа на 
представките и употребата на глаголи в 1л., мн.ч.; неправилна 
употреба на: служебни думи и определителен член; неточна 
употреба на местоимения; неправилна смяна на лицето, числото 
и наклонението на глагола.  

Индикатор 2.3. Не допуска синтактични и 
пунктуационни грешки. Синтактичните и пунктуационни 
грешки в текстовете описание на процес са резултат от 
неовладени синтактични средства и механизми като: 
обособяване; вмятане; някои по-характерни конструкции на 
сложните изречения и др. 
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Индикатор 2.4. Не допуска лексикални и стилистични 
грешки (неуместни повторения, двусмислици, неподходящи 
синонимни замени и пр.). Тъй като темите на ученическите 
описания бяха съобразени с процеси от тяхното ежедневие, 
учениците не са се затруднили при подбора на лексикалните 
елементи. Лексикалните единици са употребени правилно, 
уместно са използвани думи синоними. Лексикалните грешки, 
които се забелязват, са от типа: неуместна употреба на думи; 
ненужни повторения; неточни изрази; стилово неуместни думи, 
изрази и изречения. 

4.3.3. Техническо оформление на съчинението 
Графичното оформяне на текста е изискване, което често 

се пренебрегва от учениците, независимо върху какъв вид текст 
работят (продуктивен или репродуктивен).  

Индикатор 3.1. Обособява правилно абзаците. 
В редица писмени работи личи липсата на усет за 

оформяне в отделен абзац на всяка подтема, отделна мисъл, ново 
обстоятелство. В много текстове новоредието започва без отстъп, 
поради което трудно се обособяват микротемите в текста. 

Индикатор 3.2. Пише четливо. 
За съжаление ясното, четливо и  красиво писане в голяма 

част от ученическите текстове е отстъпило място на небрежното 
и неясно изписване на отделни букви и думи. Това допълнително 
затруднява възприемането на ученическите съчинения като 
завършени езикови цялости и е свидетелство за слабата 
взискателност към формата на писмената реч. Подобна 
констатация не е актуална за последното съчинение („Подготовка 
за Великден”), защото при избора на ролите в екипа учениците, 
които ще пишат съчинението, бяха подбирани в зависимост от 
умението им да пишат четливо и красиво. 

Анализът на допуснатите грешки води до още един извод: 
увеличеният обем на съчиненията при екипната подготовка за 
съчиняване е причина за по-ниските правописни и 
пунктуационни резултати. Учениците са добили самочувствие на 
знаещи, но в старанието си да напишат повече те пренебрегват 
редактирането (за него не остава време). Тъй като се подготвят 
екипно за съчинението, обемът информация е значително по-
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голям, а когато всеки индивидуално пише съчинението си, той 
сам трябва да регулира темпото на писане. Това не винаги се 
отдава на пишещия, дори когато има повече опит в тази дейност. 
Освен това увеличеният обем на съчиненията естествено води до 
увеличаване на допуснатите грешки.  

При работа в екип, приложена в целия процес на 
съчиняване на тема „Подготовка за Великден“, учениците 
отделят много време за взаимодействие един с друг при 
изслушване, обсъждане и вземане на решение кой текст да 
остане. Те работят сериозно и по съдържанието, и по отношение 
на ролята си в екипа, но трудно управляват времето и това води 
до неволни грешки. Религиозната традиция със символите, 
ритуалите и специфична лексика увеличава правописните 
грешки. И тук количеството грешки може да се обясни с по-
големия обем на съчиненията. При индивидуалната работа върху 
съчиненията „Моята любима рецепта“, „Моята любима игра“ тя 
се движи от 65 до 304 словоформи; при екипна подготовка и 
индивидуално писане („Подготовка за Коледа“) е в диапазона 73 
– 327 словоформи, а при работа в екип („Подготовка за 
Великден“) – от 73 до 473 словоформи.  

Проследен и съпоставен е броят на грешките при 
различните етапи от работата върху съчинение описание на 
процес. Сравнени са резултатите от съчиненията от трите етапа 
на експерименталната проверка: индивидуална работа върху 
съчинението; екипна работа при подготовката, но индивидуално 
писане на съчинението; екипна работа при подготовката, 
писането и редактирането на съчинението.  

Най-голям брой при индивидуална работа са допуснатите 
синтактични и пунктуационни грешки. Те са свързани с 
изброяване на еднородни части в простото изречение, при 
сливане на изречения или при сложно съставно изречение с 
подчинено определително или обстоятелствено изречение, 
защото описанието на рецептата и играта налагат тази употреба. 
Морфологичните грешки са свързани с определителен член, 
употреба на служебни думи и на главна буква, грешки при 
местоимения, глаголно време и съгласуване. Фонетичните 
грешки са  и при чужди думи и кулинарна лексика при описание 
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на играта и рецептата. Стилно-езиковите грешки са при 
неподходящи думи, повторения, стилово неуместни изрази и 
изречения.  

Екипната работа извежда на първо място фонетичните 
грешки, защото при обсъждане в екипа, се работи активно върху 
пълнотата на съдържанието на съчинението, което увеличава 
обема му. Освен това в празника се преплитат християнска и 
обредна традиция от една страна, а от друга при украсата и 
описанието на обредите са употребени нови за учениците думи. 
Обогатяването на речника преминава през грешки при изписване, 
защото в нашия език има много звукови промени – има 
разминаване между изговор и правопис, влияние оказват и 
диалектните отклонения при изговор на думите. Следват 
допуснатите синтактични и пунктуационни, морфологичните и 
стилно-езиковите грешки.  

Проследен е броят на допуснатите грешки в съчиненията 
и това доказва влиянието им върху резултатите на учениците. 
Най-голям брой съчинения без грешка са при индивидуалната 
работа – 6, при екипната подготовка липсват съчинения без 
грешка, а при екипното съчиняване е без грешка е само 1 
съчинение. До пет правописни грешки имат най-голям брой 
ученици, работили индивидуално и изцяло екипно, съответно 34 
и 7 от всички, работили по този начин. При екипна подготовка 
съчиненията са 20 с до пет грешки. Групата на учениците, 
допуснали до 10 грешки при екипната подготовка е най-голяма – 
32-ма от всички, работили по този начин, защото са описвали 
разностранно действията в клас, в училище, в града и у дома. 
Така са увеличили обема на съчинението. При индивидуалната 
работа до 10 грешки са направили 26 ученици, а при екипната – 3. 
При до петнадесет, допуснати грешки най-голям е броят на 
учениците от екипната подготовка – 12 от тях. Докато при 
останалите – индивидуална работа до петнадесет грешки – 9 
деца, екипна работа – 3. Над петнадесет грешки при 
индивидуална работа е направил само един ученик, при екипна 
подготовка над петнадесет грешки са допуснали 12 деца, а при 
екипна – 5.  
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Ранжирането резултатите след оценяване на съчиненията 
са представени в таблици, които включват следните данни:  

Х1 – стойности на измерваната величина /успех на 
учениците/;  

f1 – стойности за абсолютната честота на измерваната 
величина в извадката;  

n – обем на извадката /брой на учениците, обхванати от 
изследването/.  

Използва се формулата  
 

 ,       където: 
        
А – брой на учениците, справили се с проблема  по 

съответната степенна оценка;  
Б – общ брой на учениците;  
К – процентно отношение на децата, справили се по 

съответната степенна оценка.  
От получените резултати изчисляваме средната 

аритметична притеглена величина, като използваме формулата:  

              
Анализът на индивидуалните писмени работи и техните 

оценки показва, че 60, 53% от учениците имат високи 
постижения. Направеният от тях избор на рецепта и игра 
свидетелства, че имат наблюдение и опит при реализиране на 
процеса. Познават изискванията за описание на процес и са 
описали последователно и логически конкретните действия. 
Създали са смислово завършен единен текст, отговарящ на 
темата. Познават композиционните изисквания и правилно 
структурират писмената си работа. Езиковата им компетентност е 
на нужното ниво.  

Резултатите на 23, 68%  от четвъртокласниците са над 
средното ниво. Те също са заявили знания за процеса на 
съчиняване, съобразени с темата и жанра и умения да ги прилагат 
в писмената си продукция. Спазват композиционните изисквания, 
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но се забелязва недостатъчна прецизност по отношение на 
езиковата им изява. Работилите на средно равнище 10, 53% също 
се ориентират в поставената задача и изграждат текста си 
съобразно изискванията, но са лаконични и фрагментарни. 
Допускат правописни грешки. Учениците под средно ниво са 5, 
26% са повърхностни, което се изразява както при спазване на 
изискванията за съчиняване – непълнота, пропуски по отношение 
последователността на действията или незавършеност – така и 
при езиковата им компетентност, която е незадоволителна. 
Словоформите на съчиненията варират от 65 до 304 като трябва 
да отбележим, че описваните рецепти и игри са различни и 
тяхното описание не предполага сравнимост. 

Изчислената средна аритметична притеглена величина е 
Хпр = 5,39 

Анализът на писмените съчинения, резултат от екипна 
подготовка и техните оценки показва, че 21, 05% от учениците 
имат високи постижения. Създават богат смислово, логически 
цялостен, завършен текст, съобразен с темата и отговарящ на 
изискванията. Композиционно правилно структурират 
съчинението си и са езиково компетентни. Децата, които са над 
средното ниво са 26, 32%. При тях картината е същата, но в 
езиково отношение са допуснали правописни грешки. На средно 
ниво са 52, 63% от учениците, които при описание на дейностите 
нямат пропуск, но допълнителните детайли при тях са по- малко. 
Те също имат пропуски по отношение на правописа. Забелязва се, 
че при нарастване на словоформите, се увеличават правописните 
грешки. Отчита се и фактът, че голяма част от сгрешените думи 
не са в активния речник на учениците, а са част от ритуалната 
обредност на описваната подготовка за празника. Няма ученици 
под средно ниво. Те са задълбочили знанията си, т. е. при екипна 
подготовка на съчиненията, намалява броят на учениците, които 
не се справят с писането на този вид съчинение. За 
положителното развитие на слабите и средните ученици това е 
добре, но ниският процент на работите, оценени високо, показва, 
че това е станало за сметка на силните ученици. Вероятно в 
процеса на взаимопомощ в екипа, теса се предоверили на общата 
работа и са акцентирали на съдържанието и при индивидуалното 
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писане са допуснали езикови пропуски (от този тип са повечето 
грешки в тази група).  

Изчисляваме средната аритметична притеглена величина 
Хпр = 4, 68 

Анализът на резултатите от екипна работа и техните 
оценки показва, че 52,63% от учениците имат високи 
постижения, защото създават богат смислово, цялостен и единен, 
завършен текст, подчинен на темата в заглавието. Имат знания за 
изискванията на описание на процес, правилно структурират 
композицията си и езиковата им компетентност е на нужното 
ниво. Резултатите на 21,05% от четвъртокласниците са над 
средното равнище. Те също са заявили знания и умения, които 
прилагат в съчиненията си. Спазват изискванията за съчинение 
описание на процес и познават композицията, но са допуснали 
правописни грешки. Работилите на средно равнище са 10,53%. Те 
правилно се ориентират и пишат по темата, спазват изискванията, 
но са описали основните задължителни действия на процеса по 
плана, допълнителните елементи са ограничени, а езиковата 
компетентност бележи пропуски. Под средно ниво са 15,79% от 
учениците. Знанията им са повърхностни, допуснали са 
повторения на изречения и словосъчетания, непоследователно са 
описали процеса или са лаконични и кратки и само са изброявали 
действията. Езиковата им компетентност е незадоволителна.  

Изчисляваме средната аритметична притеглена величина 
Хпр = 5, 10.  

Сравнителните резултати са илюстрирани с хистограма 1.  
Сравнителният анализ на писмените работи показва, че: 
1. Когато учениците работят индивидуално 60, 53% от тях 

имат високи постижения, 23, 68% са над средното равнище, а 
останалите 10, 53% са на средно и 5, 26% – под средното 
равнище.  

2. При екипна работа само по време на подготовката за 
писане  21, 05% от учениците са с високи постижения, 26, 32% са 
над средното равнище и останалите 52, 63% са на средно 
равнище.  
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3. Когато цялото съчинение се работи в екип 52, 63% имат 
високи постижения, 21, 05% са над средното равнище, 10, 53% са 
на средно равнище, а 15, 79% са под средното равнище.  

 
 

 
 

Хистограма 1 
 
Представените показатели и индикатори, данните от 

критериалния анализ на качеството на съчиненията, както и 
статистическата обработка на резултатите показват, че 
проведената експериментална проверка потвърждава 
хипотезата на дисертационното изследване. Апробираната 
методическа система за изучаване на съчинението описание на 
процес е приложима, защото: 

 1. Писмените работи на учениците са съобразени с 
изискванията на жанра съчинение описание на процес.  

 2. Текстовете дават отговор на въпроса „Как се прави 
това?” и показват умения за целенасочено описание, отговарящо 
на поставената в заглавието тема.  

3. Демонстрирани са умения за създаване на логически 
свързан и последователен текст, в който се описват 
последователни действия, спазена е логиката и задължителността 
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им. Забелязват се  пропуски в изброяване на продуктите (при 
„Моята любима рецепта”) и в представяне на последователните 
действия (при останалите теми). На места не са осъществени 
естествени и обосновани логически преходи между отделните 
микротекстове. Причините за това са комплексни: разсеяност; 
липса на опит при писане на съчинение описание на процес и др.  

3. Спазени са основните структурно-композиционни 
изисквания за такъв тип съчинение – ако има увод и заключение, 
те са ясно откроени в текста.  

4. Стилно-езиковото оформление на съчиненията 
съответства на ученическите умения, характерни за тази възраст, 
затова са очаквани грешки от типа: излишни повторения, неточна 
употреба на думи; използване на шаблонни изрази и пр. 

5. При работа в екип: 
- съдържанието на съчиненията е по-богато (повишеният 

брой на словоформите в един текст го доказва). 
- има ясно изразена тенденция за усъвършенстване на 

текста в процеса на писане на черновата – всички в екипа 
допълват, за да  компенсират пропуските си; саморедактират 
правописни и пунктуационни грешки и т.н. 

- развива се критическото мислене на учениците – 
самооценката им е коректна и обективна; съобразяват се с 
оценката на партньорите си от екипа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Проучването на текстолингвистичната информация и на 
методическата литература обосновава предимствата от 
включване на съчинението описание на процес в системата от 
ученически текстове за усъвършенстване на комуникативната 
компетентност на учениците. 

2. Анализът на учебното съдържание по български език и 
литература според учебните програми по БЕЛ за 1. – 4. клас (от 
2016 г.) показва, че: 

- Структурирането на съчиненията в периода 1. – 4. клас е 
небалансирано – предвидено е пренебрежимо малко учебно 
време за работа върху съчинение описание, което се изучава само 
във втори клас. Не е отчетен фактът, че в останалите класове (3. – 
12.) то не присъства. 

- Формирането на комуникативноречево умение за 
описване е трудно и е невъзможно да се постигнат резултати 
само чрез обучението във втори клас. Това налага актуализиране 
на учебните програми. 

- Има несистемно поднасяне на теоретична информация за 
видовете съчинения – терминът описание се въвежда във 2. клас, 
а в очаквани резултати се използва термин съчинение описание. 
Терминът съчинение се появява в 3.клас, а термин разказ въобще 
липсва, въпреки че в този училищен период акцентът е поставен 
върху съчинение повествование. 

- Изучаването на съчинение описание на процес е 
целесъобразно, за да не смесват учениците описанието на 
дейности с повествованието, т.е. със събитията, които се случват 
по време на тези действия. 

3. Предложената методическа система от съдържателно-
процесуален тип предлага променени съдържателни и 
технологични аспекти при усвояване на съчинението описание. 
Апробирането на актуализираните цели, учебно съдържание и 
технология доказва, че:  

- съчинението описание на процес е достъпно за 
учениците от 4. клас и повишава комуникативната им 
компетентност; 
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- работата в екип разнообразява подходите за представяне 
на учебното съдържание за развитие на комуникативните 
компетентности на учениците – чрез нея те добиват актуални за 
живота им социални умения (учат се да: самоорганизират 
дейността си, управляват времето; откриват силните си страни и 
да се окуражават от постигнатото; съвместно да решават 
конфликти, в резултат на което се изгражда съзнание за 
взаимозависимост, за социална компетентност); стимулира се 
откривателското учене (събраната информация се преработва в 
екипа, обменят се идеи и мисли, прави се избор) и пр. 

 4. Разработени са показатели (и индикатори към тях), за 
да се предложи алгоритъм за оценяване на съчинението описание 
на процес – то е новост за училищната практика и няма натрупан 
подобен положителен опит. 

5. Работата в екип е приложима в училищната практика не 
само при изучаване на лингвистична информация, но и при 
формиране и развиване на комуникативната компетентност на 
учениците. Тъй като в 4. клас все още  доминира стремежът към 
себеизява, препоръчително е тази интерактивна техника да се 
комбинира с традиционни техники, които осигуряват личностно 
доказване на ученика. Това се налага, защото въпреки 
положителните страни на екипната учебна работа трябва да се 
имат предвид и възможни отрицателни последствия:  

- на фона на общата дейност не винаги могат да се оценят 
индивидуалните постижения или пропуски на учениците; 

- има пренапрежение в работата на част от учениците за 
сметка на пасивността на друга част;  

- проявяват се конфликтни взаимоотношения между някои 
ученици;  

- може да има нарушаване на училищната дисциплина.   
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСНИТЕ МОМЕНТИ 
 
1. Предложена е методическа система (цели, учебно 

съдържание, технология) за изучаване на съчинението описание 
на процес, която чрез информативните и конструктивните си 
функции може да съдейства за повишаване на комуникативната 
компетентност на учениците. 

2. От прегледа на учебното съдържание в учебните 
програми по български език и литература за 1. – 4. клас са 
направени изводи за небалансирано структуриране на 
съчиненията в периода 1. – 4. клас и за  несистемно поднасяне на 
теоретичната информация за видовете съчинения. Въз основа на 
това са обосновани предложения за преструктуриране на 
учебното съдържание за съчинение и за съчинение описание.  

3. Мотивирано е включването на съчинението описание на 
процес в системата на ученическите съчинения (необходимостта 
от разграничаване на описанието на дейности от 
повествованието). 

4. Разработени са показатели и индикатори към тях за 
оценяване на съчинението описание на процес. 

5. Мотивирана е приложимостта на работата в екип при 
формиране и развиване на комуникативната компетентност на 
учениците – добиват се   актуални за живота им социални 
умения; стимулира се откривателското учене.  
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