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УВОД
През последните години като резултат от разширяването
на автомобилния парк в развитите страни и в частност в България
и конкретно за нас несъобразената с масовизацията на
автомобилите

пътна

инфраструктура

сме

свидетели

на

значителен ръст на пътно-транспортни произшествия, които в
голяма част от пострадалите при тях са деца. Всяко пътнотранспортно произшествие само по себе си е критична ситуация в
която здравето, а често и живота на човека са поставени на
изпитание. Независимо от вземаните мерки на държавно,
регионално и общинско ниво броят на пострадалите не само че не
намалява, а се и увеличава.
Настоящата дисертация е опит да се изгради и апробира
модел, който да помогне за формиране у децата в детските
заведения на умения за адекватни действия при критични
ситуации на пътното платно. Разработването на подобен модел се
основава

на

дългогодишен

опит

за

експериментиране и

проиграване както на различни обучителни, така и практически
ситуации в детска градина.
АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМАТИКАТА
1. Насищането на машинния парк със съвременни мощни
автомобили, съчетано с недобрата пътна инфраструктура и
невинаги добрата подготовка на водачите, създава сериозни
предпоставки за децата да попаднат в критични ситуации,
свързани

с

движението

по

улиците
4

и

пътищата.

Тук

задължително трябва да се отчита малкият опит, който те имат за
справяне в такива ситуации.
2.

До сега

съществуващите модели,

базирани

на

разработената от Министерството на образованието и науката
програма за обучението на децата по безопасност на движение по
пътищата са насочени преди всичко към формиране на знания и
относително

по-малко

към

формиране

на

умения

у

подрастващите за справяне с критични ситуации, свързани с
безопасността на движение по пътищата.
Обект, предмет, цел и задачи на дисертационната
разработка:
Обект на настоящата дисертационна разработка

е

обучението и възпитанието на деца от три до седемгодишна
възраст по безопасност на движение по пътищата.
Предмет

на

дисертационната

разработка

е

формирането на умения за действия при критични ситуации,
свързани с пътно-транспортни произшествия.
Цел на дисертационната разработка е да се направи
критичен анализ на съществуващото обучение на децата в
детските градини по безопасност на движението по пътищата, да
се установи състоянието на проблема и се създаде надежден
инструментаруим за формиране на умения у децата от
предучилищна възраст за действия в критични ситуации,
свързани с пътно-транспортни произшествия.
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За постигане на целта се решават следните основни
задачи:
1. Да се извърши теоретичен анализ на литературните
източници, които имат връзка с темата на изследването.
2. Въз основа на теоретичния анализ да се откроят
съвременните аспекти на обучение по безопасност на движение
по пътищата на децата от предучилищна възраст.
3.

Планиране,

организиране

и

провеждане

на

педагогически експеримент за апробиране на практико-приложен
модел за формиране на умения у децата в предучилищна възраст
за действия при критични ситуаии, свързани с пътно-транспортни
произшествия.
Очакването с което се подходи към осъществяването
на изследването е, че е възможно да се създаде работещ модел
за формиране на умения у децата в предучилищна възраст за
действия при критични ситуаии, свързани с пътно-транспортни
произшествия, който да може да бъде използван в работата на
детските заведения по темата безопасност на движение по
пътищата.
Хипотеза на изследването: В настоящото изследване се
допуска, че ако при обучението по безопасност на движение по
пътищата на децата от предучилищна възраст се използва
организацията и методиката предложени в практико-приложния
модел, това ще допринесе за овладяване в по-висока степен на
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умения за действия при критични ситуации, свързани с пътнотранспортни произшествия.
Методи на изследване:
Основен

метод

на

изследването

е

педагого-

психологически експеримент, осъществен в условията на
целенасочен

възпитателно-образователен

процес.

Той

се

реализира в следните етапи:
І. Диагностичен (констатиращ) етап, който включва
диагностициране входното ниво на умения в обучението по
безопасност на движение по пътищата на децата от контролната и
експерименталната групи.
ІІ. Формиращ (преобразуващ) етап – експериментално
обучение

в

експерименталните

групи

в

съответствие

с

предварително набелязаните цел и задачи.
ІІІ. Заключителен (контролен) етап – установяване
нивото на формиране на умения в обучението по безопасност на
движение по пътищата на децата от изследваните групи.
За

цялостното изследване са

използвани

следните

изследователски методи:
1. Теоретичен анализ на литературни източници във
връзка с проучвания проблем.
2.
програмни

Контент
и

анализ

нормативни

на

съвременните

документи,

национални

регламентиращи

формирането на умения в обучението по безопасност на
движение по пътищата у децата в предучилищна възраст.
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3. Дидактически (стандартизиран) тест на Г. Хайдар с
учебни творчески задачи за установяване нивото на формиране
на знания в обучението по безопасност на движение по пътищата
на изследваните деца.
4. Анкетно проучване с родители, относно резултатите от
работата на деца им с практико-приложния модел за формиране
на умения за действия при критични ситуации, свързани с пътнотранспортни произшествия.
5.

Анкетно

проучване

с

децата,

относно

удовлетвореността им от работата с практико-приложния модел и
използваните интерактивни методи, както и затрудненията, които
са срещнали по време на изпълнение на задачите и упражненията
за формиране на умения за безопасно поведение по пътищата.
Поради това, че изследвания проблем е недостатъчно
разработен от позициите на съвременната педагогическа реалност
в частта си формиране на умения, настоящото изследване се
осъществява с желанието да се усъвършенства възпитателнообразователния процес по безопасност на движение по пътищата
в предучилищна възраст. В изследването се акцентира на
проблема върху практическата реализация на процеса на
обучение, насочен към формиране на умения по безопасност на
движение по пътищата в предучилищна възраст, където са
конструирани търсенията.
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ГЛАВА ПЪРВА
ТЕОРЕТИЧНИ

АСПЕКТИ

НА

ПРОБЛЕМА

ЗА

ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ПРИ КРИТИЧНИ СИТУАЦИИ,
СВЪРЗАНИ С ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Първа глава е структурирана в следните параграфи:
1. Характеристика на критичните ситуации в научната
литература.
1.1. Основни класификации на ситуацията.
1.2. Класификация на критичните ситуации.
1.2.1. Критични ситуации, свързани с двигателна дейност.
1.2.2. Критични ситуации, свързани с психическа дейност.
1.2.3. Критични ситуации, свързани със социална дейност.
2. Образователни аспекти на възможностите за формиране
на умения за действия при критични ситуации.
3.

Статистически

данни

за

пътно-транспортни

произшествия необходимостта от обучение по безопасност на
движение по пътищата на децата от предучилищна възраст.
4. Нормативни документи по безопасно движение на
децата по пътищата.
5. Ролята на играта като средство за възпитание и
обучение по безопасност на движение по пътищата.
6.

Психо-физиологически

особености

на

детето

в

предучилищна възраст и значението на тяхното отчитане при
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планирането

на

възпитателно-образователен

процес

по

безопасност на движение по пътищата.
7. Регламентирано от Министерството на образованието и
науката учебно съдържание за формиране на на знания и умения
за действия при критични ситуациии, свързани с пътнотранспортни произшествия в предучилищна възраст.
8. Съвместни форми на дейност между детската градина и
семейството за овладяване на правилата за безопасно движение
на децата по пътищата.
Първият параграф разглежда обща характеристика на
критичните ситуации. Проблемът за оцеляването на отделния
човек и човешките общности в различните критични ситуации
става все по-актуален. Запазването на живота и здравето е
основна задача на всеки човек и институция. Най-често
срещаните критични ситуации са стихийните бедствия земетръси,
пожари,

наводнения,

силни

ветрове,

пътно-транспортни

произшествия и др.
Формирането на готовност за оцеляване в критични
ситуации е най-важното условие за запазване живота и здравето
на хората. Най-уязвими на въздействие на критични ситуации са
подрастващите. Съществуват възможности за тяхната подготовка
в процеса на обучението им в часовете по физическо възпитание
и в тренировките по избрания вид спорт, както и обучение по
всички образователни направления в детската градина. Известни
са различни видове ситуации – стандартни, сложни, екстремни,
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критични и послекритични. Ситуациите се възприемат от хората
субективно, в зависимост от тяхната подготовка.
Пътно-транспортното

произшествие

е

събитие,

възникнало в процеса на движението на пътно-превозно средство
и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно
превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други
материални щети. Пътно-транспортните произшествия са една от
основните причини за смърт и травматични увреждания сред
децата. Според статистиката на Пътна полиция, у нас найзастрашени да попаднат в злополука на пътя като пешеходци са
децата до 14 години.1
Обучението по безопасност на движение по пътищата
трябва да се разглежда като неделима част от цялостното
образование и възпитание на личността. То започва от ранна
възраст на детето и го съпътства през цялото му развитие, чрез
последователни

програми,

съобразени

с биологичната

му

възраст.2 Съвременната пътна среда е враждебна за детето, тя е
неестествена и противоречива на неговите потребности и
вътрешни механизми за физическа защита. Малките деца не
осъзнават опасностите, които крие пътят, а някои юноши
съзнателно ги търсят. Ето защо, обучението по безопасност на
движение по пътищата трябва да доведе до развиването и
1

https://www.mvr.bg/sdvr
Гьошева, Г. Произшествия с деца на пътя.
Предучилищно възпитание, 2009, кн. 3, с. 45
2
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–

усъвършенстването на защитните механизми на децата като
участници в съвременното пътно движение
При обучението по безопасност на движение по пътищата
трябва да се постигне автоматизиране на всяко действие, чрез
целенасочено упражняване и довеждане на умение /двигателна
дейност, свързана с неочаквано възникнали задачи в сложна и
бързо изменяща се обстановка/.3
Проблемите на обучението по безопасност на движение
по пътищата на детето в предучилищна възраст изискват нов
подход при актуализиране и моделиране на учебното съдържание
по пътна безопасност за формиране на умения за действия при
критични ситуации.
Вторият параграф разглежда образователни аспекти за
формиране на умения за действия при критични ситуации. В
ситуациите, при които екстремите са с по-ниска степен,
подготовката за действие ще има по-ограничен характер. Нивата
на подготовката за действие се определя от регламентиращите
документи на Министерството на образованието и науката и
потребностите на обществото. По-ниско ниво на подготовка с
ограничена програма е свързано с децата. Целесъобразно би било
те да се подготвят да реагират успешно при пътно-транспортни
произшествия или дори и при възникнала заплаха на пътното
платно.
3

Паунов, В. Внимание – деца на пътя! Стара Загора, 1987,

с. 45
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В литературата разглеждаща критичните ситуации и
възможностите за формиране на умения за справяне с тях, като
изхождаме от темата на дисертацията можем да се откроим
следните направления:
Автори, даващи обща характеристика на екстремалните и
критични ситуации и състоянията на преживяване в тях. В тази
група автори можем да откроим като по значими следните: Б.
Смирнов, Л. Анцыферова, В Антипов, В. Рубцова, Малкина –
Пих и др. които в детайли разглеждат характеристиките на
различните видове екстремални и критични ситуации.
Автори

които

екстремалните и

изхождат

от

характеристиката

критичните ситуации и

на

ги свързват с

възможностите на хората за подготовка за справяне с тях. Към
тази група автори можем да отнесем: А. Столяренко, Л. Бурлачук,
Е. Коржова, Н. Осухова, Б. Смирнов, Е Долгополова, Г. Йолов, К.
Марков, Д. Кайков, И. Пеев, Д. Градев, В. Стоянов и др. В своите
разработки те акцентират от една страна върху преживяванията
на хората в екстремални и критични ситуации, а от друга върху
формиране на психична готовност и умения за справяне с
подобни ситуации.
Третата група автори насочват вниманието си основно
към

осигуряване

на

безопасността

на

движението

и

предотвратяването на критични ситуации по улиците и пътищата.
В тази група едни от авторите анализират възможностите за
осигуряване на безопасност на движение на децата по улиците и
13

пътищата. Към тях можем да причислим: Г. Гьошева, В. Димова,
А. Мечева, Б. Цалов, Е Косева и др. Други акцентират върху
практическата подготовка на децата от предучилищна възраст за
осигуряване на безопасно движение по улиците и пътищата. Към
тях можем да отнесем: Г. Хайдар, С. Ташева, А. Стойков, К.
Спиров, В. Паунов, Г. Попов, К. Писарски и др.
Като

изхожда

от

постановката

за

единството

на

структурата на вътрешната и външната дейност, Д. Кайков
определя, че „целта на психо физическата подготовка е
формиране на адекватна психо физическа готовност“. „Психо
физическа готовност“ влияе при управлението на дейността,
поведенческите реакции на човека и в същото време определя
нивото на специализираната подготовка. В условията на
кризисни ситуации структурата на психо физическата готовност
се нарушава значително при индивиди с по-ниска подготовка.4
Главната задача при специализираната подготовка се
определя от постигането на качествено нови практически
резултати в обучението за правилно поведение и действие при
критични ситуации, продиктувани от съвременните условия на
живот. Реализирането на тази задача посредством използването
на разнообразни методи и форми на обучение, съответстващи на
интересите и възможностите е в логическа последователност и
взаимовръзка на подготовката за защита при бедствия и критични
4

Кайков, Д. Психическа саморегулация и регулация в
екстремални ситуации. – С. Военно издателство, 1986, с. 26-46
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ситуации в детските градини и училищата. На децата в този
процес се отрежда главно място. У тях от ранно детство трябва да
се възпитава чувството за самосъхранение в критични ситуации,
да се приучават да правят реална преценка за опасностите от
заобикалящото ни многообразие и да се формират у тях умения
за действия при критични състояния, свързани с пътнотранспортните произшествия.
Специализираната подготовка изисква съдържанието,
организацията, формите и методите да отговарят на реалните
психо физически възрастови особености на децата.
Третият параграф представя статистически данни за
пътно-транспортни произшествия и необходимостта от обучение
по безопасност на движение по пътищата на децата от
предучилищна възраст. По данни на Европейската комисия, едни
от най-смъртоносните пътища са в България като е изчислено, че
на глава от населението у нас загиват най-много хора докато
шофират. Броят на починалите в общността при пътнотранспортни произшествия за първи път от почти 20 години се е
увеличил. Ужасяващата статистика за 2015 година показва - 7404
тежки катастрофи със 708 загинали и 9374 ранени.5
В движението участват различни типове водачи на
превозни средства: самонадеяни, състезатели, неправоспособни,
неопитни, нетрезви – следователно много опасни. Пешеходците

5

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-674_bg.htm
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могат да бъдат разсеяни, не спазващи правилата, дръзки,
колебаещи си, с физически недъзи, възрастни и др.
В България средно годишно 1100 деца получават травми
при пътно-транспортни произшествия и приблизително 100 от
тях умират. Ненавършили 6 години загиват почти 8 на 100 хил.
деца. В тази насока нашата страна заема едно от първите места в
Европа по произшествия с малки пешеходци и велосипедисти. 6
Статистическите

данни

на

Министерството

на

вътрешните работи показват, че за един период от 8 години са
загинали над 1000 и са ранени повече от 12 000 деца. Децата найчесто

пострадват

като

пешеходци

поради

липсващ

или

недостатъчен надзор от страна на възрастите, неадекватно
поведение на водачите и внезапно излизане на децата пред
движещи се автомобили.7
Децата могат да пострадат и като пътници. Почти всяко
второ дете или юноша, което е загинало при катастрофа в
момента на злополука е било пътник в автомобил или мотопед,
мотоциклет,

управляван

от

родители,

близки,

приятели.

Катастрофите най-често са предизвикани от челни сблъсквания с
насрещни автомобили, блъскане в дърво, стълб, преобръщане и
др.
По данни на Министерството на вътрешните работи през
2004 г. в България са загинали 64 деца до 17 годишна възраст и
6
7

https://www.mvr.bg
https://www.mvr.bg/sdvr
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ранени 1350 деца. За 2005 г. тези цифри се потвърждават.8
Данните показват сложността на катастрофите по пътищата и
широкият кръг фактори, които трябва да бъдат анализирани за
определяне на най-точните и ефективни мерки, чиято реализация
ще доведе до значително намаляване на жертвите по пътищата.
Зад числата се крият човешки драми и отговорността за тях е на
възрастните. Високият пътен травматизъм сред децата се дължи
на подценяване и непознаване на опасностите в пътното
движение, недостатъчен ангажимент към обучението на децата и
лош личен пример.
Таблица 1
Обобщени данни за участие на деца в ПТП
От 6- 01.01.20149 год. 31.12.2014

4

103

0

114

4

217

3

105

4

77

7

182

1

106

1

114

2

220

3

118

2

78

5

196

1

78

2

122

3

200

Под 6
год.
От 6- 01.01.20139 год. 31.12.2013
Под 6
год.
От 6- 01.01.20129 год. 31.12.2012

8

https://www.mvr.bg/sdvr
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Под 6
год.

2

97

1

86

3

183

2

64

1

118

3

182

4

99

2

63

6

162

3

89

0

127

3

216

От 6- 01.01.20119 год. 31.12.2011
Под 6
год.
От 6- 01.01.20109 год. 31.12.2010

Прегледът на статистическите данни на Министерството
на вътрешните работи за пътно-транспортните произшествия и
жертвите при тях дават възможност да се направят някои оценки:


Най-голям

е

броят

на

пътно-транспортните

произшествия и жертвите при тях поради превишена и
несъобразена скорост. Всеки втори загинал по вина на водачите
на моторни превозни средства е поради несъобразяване на
скоростта

с

конкретната

обстановка

и

превишаване

на

разрешената скорост.


Неправилното изпреварване и навлизане в лентата

за насрещно движение ежедневно дава жертви.


Отнемането

на

предимство води

до

тежки

последици – загинали и ранени.

на

Голям процент загинали и ранени поради загуба

управление

и

самостоятелни

произшествия.
18

пътно-транспортни



Висок дял на пешеходната аварийност.



Използването

на

обезопасителни

колани

от

пътуващите в моторните превозни средства и попаднали в
пътнотранспортно произшествие е сравнително ниско.


Висока аварийност по първокласната пътна мрежа.



Голям процент на загинали и ранени по време на

мъгла, снеговалеж и дъжд.
Статистическите

данни

на

Министерството

на

вътрешните работи показват сложността на катастрофите по
пътищата и широкият кръг фактори, които трябва да бъдат
анализирани за определяне на най-точните и ефективни мерки,
чиято реализация ще доведе до значително намаляване на
жертвите по пътищата.
Четвъртият

параграф

разглежда

нормативните

документи по безопасно движение на децата по пътищата:
1) Закон за движението по пътищата /ДВ, бр. 20/1999 г.,
изм. и доп. бр. 43/2002 г./ 9
2) Решение № 542 от 07.06.2005 г. на Министерски
съвет за одобряване на мерки за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в Република България.10

9

https://pravatami.bg/zakoni/zakon-za-dvizhenieto-po-

patishtata
10

https://www.mon.bg/
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3) Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на министъра на
образованието и науката за организиране на обучението по
безопасност на движение по пътищата.11
4) Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката – система за организация и управление
на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по
безопасност на движението по пътищата в системата на
предучилищното и училищното образование.12
5) Държавни образователни стандарти /ДОС/ за
възпитание и обучение по безопасност на движение по пътищата
на етап „Предучилищно възпитание и подготовка“ /2017 г./ 13
6) Концепция за възпитание и обучение по безопасност
на движението в детската градина и българското училище,
утвърдена от министъра на образованието и науката през 2003 г.
14

7) Учебна програма за детската градина за възпитание
и обучение по Безопасност на движение по пътищата 15
8) Наредба № 4 от 18.09.2000 г. на МОН за
предучилищно възпитание и подготовка /ДВ, 2000, бр. 80/ 16
9)

Националната

стратегия

11

за

подобряване

https://www.mon.bg/
https://www.mon.bg/
13
https://www.google.bg/ zareformata.mon.bg/dos.html
14
https://www.mon.bg/
15
https://www.google.bg/ didasko-bg.com/misk/up-dg.pdf
16
https://www.mon.bg
12

20

на

безопасността на движението по пътищата за периода 20112020 г.17
10)

Типовата

характеристика

в

системата

на

училищното образование за длъжността ‘‘Учител в детска
градина” /МОН, 1998/ 18
11) Учебен план за квалификационен курс по
„Методика за обучение на децата и учениците по Безопасност
на движението по пътищата“ /МОН/ 19
Според законовите и подзаконовите нормативни актове
основна отговорност за обучението на децата и учениците по
Безопасност на движението по пътищата има Министерството на
образованието и науката. Обучението на децата и учениците по
безопасност на движение по пътищата винаги е било сред
приоритетите на Министерството на образованието и науката.
Министърът на образованието и науката осигурява чрез
съответните учебни планове задължителното изучаване от
учениците в системата на средното образование на правилата за
движението по пътищата.
12) Учебни помагала и дидактически материали за
възпитание и обучение по безопасност на движение по

17

https://www.google.bg/www.strategy.bg/StrategicDocuments/
18
https:// www.riodobrich.ucoz.org/_ld/0/92_dh_DG.doc
19
https://www.mon.bg/
21

пътищата 20
-

Учебно

помагало

„Обучение

и

възпитание

по

безопасност на движението в детската градина - ръководство и
модел за планиране" /Хайдар, Г., 2009/.
- Учебно помагало „Методика на обучение на децата и
учениците по безопасност на движение по пътищата” /Спиров, К.,
2004/.
- Учебно помагало "Пътна мозайка” /Хайдар, Г., 2005/.
- Учебно помагало “Детето и пътната среда” /Хайдар, Г.,
2004/
- Учебно помагало “Книжка за игри със Свети и Фарчо'’
/Гюрова, В. и Л. Витанов, 2007/
- Учебно помагало “Мишко на улицата” /Димова, В.
,2006/
- Учебното помагало “Азбука на безопасното движение"
/Паунов, В., 2004/
- Учебно помагало „Дидактични игри за подготвителна
група на детската градина" /Василева, В., 2003/
Анализът на учебните помагала за детето по безопасност
на движението показва, че те трябва да имат следните функции
/по Гълъбова, Д., 2008/:

20

https://www.mon.bg
22



информационно-познавателна

/помагалото

да

предлага тематични разработки на целия обем образователно
съдържание/


мотивационна / помагалото да поощрява детето

към самостоятелно преоткриване на знания /


изследователска /помагалото да помага на детето

да извършва самостоятелен анализ на поставени проблеми/


приложна

/помагалото

да

показва

пътя

за

прилагане на знанията в практическа ситуация/
Петият параграф разглежда ролята на играта като
средство за възпитание и обучение по безопасност на движение
по пътищата.
Играта е водеща дейност в живота на децата в
предучилищна възраст. Вниманието им - неустойчиво /неволево/
може да бъде предизвикано и задържано само на основата на
непосредствения

им

интерес.

Имайки

предвид

тази

психологическа особеност в "Концепцията за обучението на
децата и учениците по Безопасност на движението по пътищата"
/МОН, 2003/ се препоръчва обучението по безопасност на
движението в детската градина да се осъществява на основата на
възпитание и обучение чрез действие, чрез правене и с
използването на играта в различните и варианти.
Различните автори разглеждащи проблема за играта като
основна форма за обучение в предучилищна възраст са
единодушни за това, че тя повишава ефективността на
23

възпитателно-образователния

процес.

„Използването

на

обучаващи игри в определена последователност и в система,
съдейства за резултатното разкриване на образователното
съдържание при прилагане на учебната програма по безопасност
на движение по пътищата в детската градина“.21
„Играта се отличава от другите видове дейност на детето
по своеобразната си мотивация, преобладаващото отражение и
съчетанието между реално и въображаемо“. 22 Тя е особен вид
дейност, която е типична предимно за ранните етапи от
развитието и се характеризира със специфична структура на
действия. „Играта се заражда през по-ранния период на
детството, има известно значение и за по-късните възрасти, но
именно през предучилищната възраст тя се развива най-пълно
като своеобразна дейност, чрез която детето опознава и в
известен смисъл преобразява околната действителност”. 23
През последните години се обръща по-голямо внимание
на планираните ситуации за насочване на познавателната
активност на децата. Дава се приоритет на организираните форми
на работа - ситуации, дидактични и подвижни игри и все поХайдар, Г. Към проблема на пътната безопасност на
детето. – Предучилищно възпитание, 1999, кн. 33.с.30
21

22

Витанова, Н. и др. Активността на децата в детската
градина.- С., Просвета, 1994
23
Пирьов, Г. Човекът във всекидневието. – С. Н и И, 1989,
с. 9-13
24

малко внимание се обръща на самостоятелната детска игра. За
съжаление по-голяма част от учителите в детските градини не
дооценяват влиянието на творческите игри върху познавателното
развитие и не използват нейните възможности за възпитаване на
познавателна активност.
Възпитанието

и

обучението

по

безопасност

на

движението не претоварва децата ако използването на различни
игри по темата е в определена последователност и в система. 24
Игрите по безопасност на движение съдействат за лекото и
резултатно разкриване на образователното съдържание, както и
стимулират активното включване в тях на децата чрез
провокиране на техните интереси и инициативност. Като
средство за игрово-познавателно взаимодействие, игрите по
безопасност на движението е необходимо да отговарят на
изискванията на концепцията и учебната програма за детската
градина по безопасност на движението. В учебната програма за
детската градина по безопасност на движение на играенето се
определя най-важната роля за упражняването на поведенчески
норми за безопасно движение по пътищата.
Много и разнообразни са играчките, които децата
използват в игрите си по безопасност на движението – коли,
камиони и др. по суша, въздух и дода, различни превозни
24

Пирьов, Г. Играта и играчката в живота на детето С., 1979 г., с.
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средства със специален режим – линейки, пожарни коли и др. Те
са с добър дизайн и напълно безопасни за децата. Една от найжеланите играчки на детето в тази възраст е превозното средство,
а още по-желана е велосипеда.
Шестият параграф разглежда психо-физиологическите
особености на детето в предучилищна възраст и значението на
тяхното

отчитане

при

планирането

на

възпитателно-

образователен процес по безопасност на движение по пътищата.
Развитието на личността се извършва в тясна връзка със
средата. Това важи и за детето, като участник в пътното
движение.

Колкото

по-пълно

и

по-добре

възприема

заобикалящата го среда, толкова по-сигурно ще се чувства като
участник в движението.
Качествата от познавателната сфера имат особено важно
значение при осъществяване на първата функция на участника в
движението - да открива и осъзнава събития или обекти на пътя.
За получаването на най-значимата информация както за
превозните средства на платното за движение, така и за пътната
обстановка, от значение са качествата на възприятието и
вниманието, на оперативната памет, на интелекта като цяло и в
частност на логическия невербален интелект.
Взаимовръзката между качествата на възприятието и
способността на приемане и преработка на информация е
свързано с необходимостта от отделянето на значимата от
комплекса за визуална информация, получавана от участниците в
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движението. При изпълнение на тази дейност е особено важно и
взаимодействието между така наречените централна и периферна
част на зрителното поле. Това обикновено е информация от
централното зрение с чести премествания и фиксации на погледа.
С опита се наблюдава изместване в полза на периферното зрение.
В неотменна връзка с качествата на възприятието са и
тези на вниманието, като най-важните от тях, които имат
отношение

към

/непрекъснато

да

водаческата
се

следи

дейност,

са

постъпващата

устойчивост
информация/,

разпределение /разпределение на вниманието се обозначава
способността за едновременно изпълнение на една или повече
дейности/ и превключване /липсата на добро разпределение до
известна степен може да се компенсира с добро превключване,
като се обхванат обектите последователно, а не едновременно/.
Освен да отдиференцира точно и навреме значимата за момента
информация, участника в движението трябва да сравни тази
информация с миналия си опит и да разбере логиката на
събитията, за да вземе най-правилното решение.
Психофизиологическите и физически особености на
детето като участник в пътното движение са обект на изследване
от различни учени и практици, представители на клубове и
движения /специфика на зрителните възприятия на децата и
пътната среда, в т.ч. периферно зрение, безопасна дистанция и
скорост; специфика в ориентирането и поведението на детето,
попадащо

в

различни

пътни

ситуации,
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интраверсия

и

екстраверсия, и тяхното значение за формиране на умения за
безопасно поведение, бинаурален слух, двигателна дейност,
зрително и слухово възприятие и ориентация/. За безопасността
на движението голямо значение имат всички периоди в
развитието на детето. Развитието на личността се извършва в
тясна връзка със средата. Това важи и за детето, като участник в
пътното движение. Колкото по-пълно и по-добре възприема
заобикалящата го среда, толкова по-сигурно ще се чувства като
участник в движението. Но във всеки един етап от неговото
развитие уравновесяването с пътната среда ще бъде различно.
Това налага да бъдат разгледани психо-физиологическите и
физическите особености на детето. В дисертационният труд те са
разгледани според Красимира Михайлова25 и обхващат:


Зрително поле и видимост на детето



Слухово възприятие



Сензорната сфера и възприятията на детето



Вниманието на детето



Мисленето на детето



Паметта на детето



Детето и ориентирането му в пространството



Двигателна дейност на детето



Двигателни функции и поведение на пътя



Ориентиране във времето и пространството

25

Михайлова К., Безопасно поведение на децата на
улицата, 2012 г.
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Задоволяване на собствените нужди на детето



Отношение на детето към опасността

Психофизиологичните и физически особености на детето
в богатата на сензитивни точки предучилищна възраст и
промените, които настъпват в когнитивната, емоционална и
волева сфера, са благоприятна основа за поставяне на началото на
обучението по безопасност на движението. Шест - седем
годишното дете е бъдещ ученик, който при постъпването си в
първи клас става активен участник в движението по пътищата.
Като пешеходец, водач на велосипед или пътник в превозно
средство, детето е безпомощно и уязвимо, ако не познава
правилата за движение по пътищата и му липсват знания, умения
и форми на поведение, адекватни на пътната му безопасност
Седмият параграф разглежда регламентираното от
Министерството на образованието и науката учебно съдържание
за формиране на на знания и умения за действия при критични
ситуациии, свързани с пътно-транспортни произшествия в
предучилищна възраст.
Основна цел на учебно-възпитателната работа с децата е
да се изградят у тях още от най-ранна възраст знания, умения и
навици за прилагане на правилата за безопасно движение.
Формирането на тези умения и навици трябва да започне в първа
група през месец септември. Децата се запознават с площадката
по безопасност на движение по пътищата и наблюдават улично
движение. По-късно чрез беседа “Нашата улица” децата се
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запознават с елементите на улицата – тротоар, улично платно.
Разбират, че автомобилите се движат по уличното платно, а
децата са пешеходци и с родителите си се движат по тротоара,
като се обръща внимание, че децата са от вътрешната страна на
тротоара, а не към платното. Чрез различни видове игри “Кой
къде се движи”, Пешеходци и шофьори” се затвърждават тези
знания.
За движението на пешеходците по тротоара децата
научават и от темата “Пешеходци”. Пресичането на улицата е
твърде опасно, особено безразборното преминаване. С темата
“Как да премина улицата?”, те усвояват правилата – да се
оглеждат и да преминават по пешеходна пътека. Те апликират и
оцветяват пешеходни пътеки, играят игрите “Помогни на Зайко”
и “Премини улицата”, “Направи пешеходна пътека”, гледат
куклен театър “Счупеният светофар”, разучават песни и
стихотворения по темата.
През месец май знанията на децата се затвърдяват за
движение по улицата, за правилното пресичане на пешеходна
пътека, за спазване сигналите на светофара. Това се осъществява
с дидактична игра “Помогни на детето да стигне до детската
градина”, подвижна игра “Направи пешеходна пътека”, чрез
оцветяване на картинки “Кой се движи правилно” и с много
практически упражнения по безопасност на движение по
пътищата.
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Във втора група заниманията се провеждат под формата
на разговори, беседи, заучаване на стихотворения, дидактични и
подвижни игри. Тук основни теми са “Как се пресича улицата?”,
“Къде да караме своите велосипеди?”, “Опасни и безопасни места
на улицата”. На двора на детската градина децата затвърдяват
знанията си за “Как да се движим в населено място?”, “Светофар”
и “Пътни знаци”.
Основни знания във втора група децата получават за
“Маркировки”. Те се запознават с тях чрез диапозитиви и
картини. Ценен помощник е помагалото “Безопасно движение”.
То обхваща проблеми за “Култура на поведение в превозното
средство”, “Правилно качване и слизане от автобус” и
“Взаимоотношения на пътниците”.
В края на втора група децата участват в обобщителни
беседи на теми: “Какво и защо не бива да правим на улицата?”,
“На улицата е опасно”, “Как да се движа безопасно?”. Така в
трета група децата вече имат комплекс от знания, гарантиращи
безопасния им живот на улицата.
В трета група работата за усвояване на правилата за
движение по пътищата се усложнява. Разширяват се знанията,
придобити във втора група за пешеходна пътека, светофар,
култура на поведение с песни, стихотворения, дидактични и
подвижни игри. В началото на учебната година се провеждат
беседи, с които се цели децата да разберат най-правилното
решение как безопасно да се движат и пресичат пътното платно.
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В обучението е отделено внимание и на “Видовете превозни
средства” и тяхното предназначение. Затвърдяването на знанията
се

реализира

посредством

игровата

дейност

и

чрез

изобразителната дейност – усилено изучаване на пътните знаци.
В трета група се започва със занимания на тема “Значение
на пътните знаци и “Видове пътни знаци”. След това те се
затвърдяват с песни, стихотворения и дидактични игри. Децата
изработват пътни знаци от картон и ги използват за макет
“Нашата улица”. В тази възраст се отделя внимание и на
правилата за каране на велосипед. Чрез песни, гатанки,
стихотворения и игри децата показват умения и навици и
привички за безопасно движение по пътищата.
В подготвителната група се работи по темите: “Пътят до
училището”, “Кой, как пътува?”, “На гарата”. Особено внимание
се обръща на темата “Пътят до училище”, като се има предвид, че
скоро

децата

ще

станат

първокласници,

ще

бъдат

по-

самостоятелни, ще се движат сами по улицата.
Както в задължителните регламентирани ситуации, така и
в задължителните нерегламентирани ситуации в следобеден
режим се затвърдяват знанията на децата по безопасност на
движение по пътищата, като се провеждат дидактични и
подвижни игри, игри за реализация и класификация.
В

подготвителната

група

децата

се запознават

с

опасностите на пътя през различните сезони, с културата на
движение по пътя, с маркировката на пътното платно, с
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опасностите, които застрашават децата на определени места в
населеното място.
В учебната програма за децата от детските градини
одобрена от Министерството на образованието и науката се
изисква провеждането на пет учебни ситуации в учебната година
във всяка отделна възрастова група /I – IV/. Препоръчва се 100 %
практическо обучение. Целта е да не се преподава като в урок, а
чрез общуване с децата. За да се реализира тази идея, учителят
трябва да влезе в ролята на сценарист, режисьор, провокиращ
дискусии, обсъждания, игри, наблюдение, ролеви игри и само да
направлява познавателната дейност на децата.
Организацията

и

провеждането

на

обучението

по

безопасност на движението в детските градини, училищата и
центровете за личностно развитие трябва да става съгласно
утвърдените

от

министъра

на

образованието

и

науката

„Концепция за обучението на децата и учениците по безопасност
на движението” и учебната документация, за различните
възрастови групи и класове и като обучение по модули и чрез
други дейности в други форми. Дейностите по обучението всяка
учебна година се включват в училищния учебен план и Списъкобразец №1. Класните ръководители и учителите по безопасност
на движението изготвят свои годишни планове за работата си по
безопасност на движението, които се утвърждават от Директора
на детското заведение или училището. Изготвя се годишен план
на училищната комисия по безопасност на движението. Като част
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от годишния план на институцията се изготвят планове за
квалификационна дейност.
Във всички детски градини, центрове за подкрепа на
личностното развитие и училища се създават училищна комисия
по безопасност на движението за подпомагане директора на
училищното заведение в контрола на обучението по безопасност
на

движението,

в

създаването

на

условия

за

неговата

ефективност, в реализацията на съвместни инициативи с
институциите и обществеността за пътната безопасност на децата
и учениците. Съставът на училищната комисия се утвърждава със
заповед на директора след информиране на Педагогическия
съвет. В края на учебната година училищната комисия по
безопасност на движението информира Педагогическия съвет за
резултатите от дейността си, включително и за предложенията до
кмета за подобряване на прилежащата пътна инфраструктура
преди началото на новата учебна година.
Осъществяването на системен и ефективен мониторинг на
дейностите по безопасност на движението се извършва на три
равнища:
- Вътрешно-училищен
- Регионално управление на образованието /РУО/
- Министерство на образованието и науката /МОН/
Дейностите по мониторинга се планират ежегодно,
провеждат, документират и отчитат съгласно изискванията за
контролната дейност.
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Стриктно се следи за обезопасяването на районите на
детските градини и училищата – заповеди за забрана на достъп на
превозни средства в дворовете на учебните заведения, системно
наблюдение на състоянието на прилежащата към училището или
детското

заведение

пътна

инфраструктура,

своевременно

уведомяване на компетентните органи за наличие на не
обезопасени участъци и конфликтни точки и съдействие за
обезопасяването им, определяне на маршрутите на движение на
учениците съвместно с родителите/настойници и класните
ръководители и изготвяне на предложения до общините за
обезопасяване на най-използваните маршрути. Ограничаване на
възможностите за движение с висока скорост на преминаващите
моторни превозни средства край детските градини и училищата,
маршрутите на учениците и местата с интензивен детски пътнико
поток. Идентифициране на локалните рискови фактори, на
промените в околната среда и поведението на участниците в
движението.
На равнище Регионално управление на образованието, в
началото на учебната година се изготвя заповед на началника за
определяне на експерт, който да отговаря за дейностите, свързани
с възпитанието и обучението по безопасност на движението.
Дейностите за осъществяване на контрол са залегнали в
годишния

план

за

контролна

дейност

на

Регионалното

управление на образованието. Дейностите по организиране
квалификацията на директорите на училища и детски градини по
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планиране, организация и контрол на обучението и дейностите по
безопасност на движението са част от годишния план.
На равнище Министерство на образованието и науката се
изготвят краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за
изпълнение на Стратегията за подобряване на безопасността на
движение по пътищата, оперативни планове за изпълнение на
Стратегията на Министерството на образованието и науката за
подобряване на безопасността на движението на всеки две
години, учебна документация за обучение по безопасност на
движението за различните възрастови групи и класове, за
обучение на учители, за обучение на членове на училищната
комисия, за обучение на директори на детски градини и училища,
графици за провеждане на Национална викторина по безопасност
на движението, Републикански шампионат по пътна безопасност
и приложно колоездене за деца по правилата на Международната
автомобилна федерация /Европейски конкурс по пътно обучение/
и на Републиканския шампионат „Младежта за безопасност на
движението” /по правилата на Международния алианс по
туризъм/ - в Националния календар за извънучилищните
дейности, утвърждаван ежегодно от министъра на образованието
и науката. Анализа и оценката на изпълнението и коригиращите
решения се изразяват в:
- Годишни анализи и оценки за влиянието на дейностите
за промяна на обстановката и изпълнението на Стратегията;
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- Стандартизирана информация след началото на учебната
година /30.10./ и след края на втория учебен срок /15.07./ за
резултатите от обучението по безопасност на движение по
пътищата и извънкласни дейности, състезания, кампании, участие
в проекти, свързани с безопасност на движението;
- Съвещания с директори на училища и детски градини и
експерти от регионално управление на образованието поддържа
регистри;
- На обучени учители, директори, членове на училищна
комисия – равнище училище, детска градина, Регионално
управление на образованието;
- На обучаващи институции и програмите им – равнище
Министерство на образованието.
Директорите

на

училища

и

детски

градини

със

съдействието на Регионално управление на образованието
осигуряват

обучение,

чрез

квалификационни

курсове

в

присъствена, очно-задочна и дистанционна форма, от обучаващи
институции, одобрени от Министерство на образованието и
науката за:
- Придобиване на

квалификация по методика

на

преподаване на безопасност на движението /за учителите – по
учебна документация, утвърдена от министъра на образованието
и науката/;
- Периодично обучение на четири години /актуализиране
и поддържане на знанията на учителите по безопасност на
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движението съобразно измененията

в

нормативната

база,

тенденциите при пътно-транспортни произшествия с деца, нови
учебни помагала и дидактически средства, нови технологии и
техники в обучението по безопасната на движението и др./;
- Специфични умения за работата на училищната комисия
по безопасност на движението /по учебна документация,
утвърдена от министъра на образованието и науката/;
- Организация на обучението на децата и ученицитевелосипедисти /за учителите – по учебна документация и
стандарт, утвърдени от министъра на образованието и науката/.
От
осигурява

Регионалното управление на
квалификационна

дейност

образованието се

относно

планиране,

организация и контрол на обучението и дейностите по
безопасност на движението /за директори на училища и детски
градини по учебна документация, утвърдена от министъра на
образованието и науката/.
От Министерството на образованието и науката се
осигурява

квалификационна

дейност

относно

планиране,

организация и контрол на обучението и дейностите по
безопасност на движението.
Общият извод който може да се направи в този параграф
е, че в сега действащите програмни системи

26

www.bg-mamma.com
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/Русинова 26,

Витанова27, Ръка за ръка28/ по отделните направления липсва
акцент за формиране на умения у децата за действие при
критични

ситуации,

свързани

с

пътно-транспортни

произшествия. Това води до недостатъчна подготовка на децата
по безопасност на движение по пътищата.
Осми параграф разглежда съвместните форми на
дейност между детската градина и семейството за овладяване на
правилата за безопасно движение на децата по пътищата.
Предучилищните заведения имат натрупан значителен
опит в организирането на образователната и семейна среда, така
че тя да отговаря на съвременните представи на обществото.
Учителите постоянно усъвършенстват съдържанието и формите
на тази работа, стремейки се да достигнат до органично единство
между възпитателните взаимодействия с децата в детската
градина и в семейството. В съвременния живот съгласуваността и
сътрудничеството между детската

градина

и семейството

определят и създават параметрите на образователната и семейна
среда, необходима за децата.
Има много начини за общуване със семейството и за
осигуряване на неговото по-активно участие във възпитанието на
детето:


Индивидуални консултации с родителите, когато

водят или вземат детето от градината;
27
28

www.bg -teacher.bg/forum/details/
www.djanirodari.org/obuchenie-i-programi/ruka-za-ruka
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Размяна на съобщения;



Табла за съобщения;



Бюлетини;



Консултации в удобно за родителите и учителите



Родителски срещи;



Открити моменти от живота на детето в детската

време;

градина - учебни ситуации, празници и развлечения, „отворени
врати” за родителите във всеки удобен за тях момент от режима;


Посещения по домовете - полезна практика, но за

съжаление намира по- малко място в общуването.
В допълнение могат да се посочат и много други като
участие в училищното настоятелство, когато такова е създадено,
съвместни дейности, свързани с поддържането на двора и
сградата на детската градина, тематични беседи на актуални за
съответния момент теми отнасящи се до всичко свързано с
възпитанието, образованието, безопасното и здравословното
развитие на децата, оформяне на кътове за родителя за
запознаването

им

със

спецификата

на

възпитателно

-

образователния процес в детската градина, провеждане на
забавно-развлекателни дейности, в които родителите са не само
статични наблюдатели, а участват заедно с децата си, системно
проучване мнението на родителите за цялостната дейност в
детската

градина

чрез

анкети,

тренинги,

квалифицирани психолози, и др.
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ръководени

от

За да са добре и достатъчно подготвени по проблемите на
безопасност на движението и да предават своя опит на децата,
родителите трябва да участват в родителски срещи с теми по
безопасност на движението. Това произтича и от факта, че в
указанията на Министерството на образованието и науката те са
посочени като форма за педагогическа просвета. В масовата
училищна практика такива срещи все още са рядкост, с
изключение на родителските срещи за определяне безопасен
маршрут на първокласника в началото на учебната година.
Родителските срещи с тематика по безопасност на
движението са много важни и полезни преди пролетната и лятна
ваканция, преди провеждането на екскурзии, лагери или по повод
пътно-транспортно произшествие с дете от детската градина или
училището. Този въпрос досега е оставал встрани от вниманието
на класните ръководители и на училищните комисии по
безопасност на движението.
Избирайки определена тема за провеждане на родителска
среща с тематична насоченост по безопасност на движението,
уточнявайки и разработвайки нейното съдържание, учителят
трябва да потърси и отговор на още един въпрос – какво цели да
постигне с това съдържание:
- Да даде знания на родителите по въпроси, свързани с
безопасността на техните деца и така да повиши тяхната
транспортна култура;
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- Да формира у тях конкретни умения за възпитателно
действие върху децата като участници в движението.
Първата задача е по-лесна за изпълнение от страна на
учителя, но е с по-ниска ефективност, т.е. родителите ще получат
информация, но педагогът няма да знае колко от нея и в какъв
вид ще стигне до децата.
Втората задача е по-трудна, тъй като става въпрос за
запознаване на родителите с методиката на възпитателното
въздействие върху децата.
При провеждане на срещата учителят трябва да спази
няколко методични изисквания:
- Да покаже на родителите какво са научили в детската
градина и в училището техните деца по безопасност на
движението. Това може да стане посредством изложби на детски
рисунки, разкази, стихове, табло с нагледни материали от КАТ и
др.
- Да изясни пред родителите достъпно и емоционално
същността

на

темата,

като фактическият

материал

бъде

подкрепен с конкретни примери за грешки на деца на пътя,
довели до произшествия с тях.
В практиката има случаи в които на родителските срещи
учителите канят служители на КАТ, като представители на
закона.
Направеният в първа глава анализ позволява да бъдат
направени следните ИЗВОДИ:
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1. В литературата описваща проблематиката са откроени
и характеризирани основните екстремални и критични ситуации
в които хората могат да попаднат и тяхното влияние върху
психиката и поведението им.
2. Набелязаните модели за справяне с критични ситуации
се отнасят главно за възрастни хора и в повечето случаи за
такива, упражняващи специфични професии, свързани с риск.
3.

Насочените

към

безопасността

на

децата

от

предучилищна възраст при движение по улиците и пътищата
източници в литературата като правило акцентират основно
върху репродуктивно усвояване на знания от децата и много
малко върху формирането на умения за осигуряване на тази
безопасност. Нормативните документи, имайки по-общ характер
и отнасяйки се до всички детски градини без отчитане на
спецификата им позволяват на всяка от тях да разработи
собствени програми, базирайки се на тази на Министерството на
образованието

и

науката

с

по-голяма

насоченост

върху

формирането на умения у децата.
4. Наличието на подобни програми позволява да се
разработи практико-приложен модел за формиране на умения за
действия в критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия, който без да претендира за универсалност с
известни модификации би могъл да бъде приложен в повечето
детски заведения.
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ГЛАВА ВТОРА
ПРАКТИКО-ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ФОРМИРАНЕ
НА

УМЕНИЯ

СИТУАЦИИ,

ЗА

ДЕЙСТВИЯ

СВЪРЗАНИ

С

ПРИ

КРИТИЧНИ

ПЪТНО-ТРАНСПОРТНИ

ПРОИЗШЕСТВИЯ
Предложеният практико-приложен модел предполага
развитие и усъвършенстване на уменията на децата от три до
седем годишна възраст при подготовката им по безопасност на
движението в детската градина. С подготовката им се цели
надграждане на знанията и усъвършенстване на уменията, така
че детето в четвърта група да е готово да бъде самостоятелен
участник в пътното движение и да се ограничи възможноста да
попада в критични ситуации на пътя. За основа на модела формиране на умения за действия при критични ситуации,
свързани с пътно-транспортни произшествия в предучилищна
възраст служи учебната програма, предвидена и одобрена от
Министерството на образованието и науката. В учебната
програма се изисква провеждането на пет учебни ситуации през
учебната година за всяка възрастова група.
Практико-приложният модел е изграден въз основа на
изискванията за конструиране на образователни продукти и има
следните системо- определящите характеристики:
- обучителни, възпитателни и развиващи цели;
- определено учебно съдържание и очакване резултати от
неговото усвояване;
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-

принципно

изградена

структура

–

времева,

организационна и функционална;
- осигуряване на възможност за обратна връзка.
Разработената

стратегия

за

реализация

на

модела

съблюдава следните изисквания:
-

съблюдаване

на

принципите

на

обучение,

без

нарушаване на ритъма на обичайния процес;
- конструиране на образователна среда, която подкрепя
формирането на умения и повишаване на познавателната
активност;
- възпитаване у децата на индивидуална отговорност,
способности за самооценка и самоорганизация и творческо
прилагане на усвоените знания и умения за безопасно движение
по улиците и пътищата.
При изграждането на практико-приложния модел са
отчетени съвременни теоретични постановки на педагогиката,
психологията, безопасността на движенеието и нормативните
документи, регламентиращи обучението по безопасност на
движението в предучилищна възраст, както и наблюдения в
практиката в детската градина, мнения и опит на учители,
родители и познавателните потребности и интереси надецата от
различните възрастови групи.
Практико-приложният

модел

представлява

усъвършенстване на заложения в стандартите на Министерство
на образованието и науката подход за формиране на начални
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умения при децата от предучилищна възраст за безопасно
движение по пътищата. В този смисъл той се явява личностно
ориентиран вариант на традиционното обучение за придобиване
на умения и е съобразен с основните дидактически принципи:
нагледност, съзнателност, активност, достъпност, трайност на
знанията, уменията и навиците и индивидуален подход.
Практико-приложният модел за формиране на умения у
децата от предучилищна възраст при обучението им по
безопасност на движение по пътищата изпълнява следните
функции: образователна, възпитателна и развиваща, както и
корекционна. Формирането на умения у децата може да бъде
направлявано от страна на учителя в положителна посока по
начин, позволяващ да бъдат използвани уменията на децата за
осъществяване на тяхната лична безопасност като участници в
пътното движение. Паралелно с корекционната функция се
реализира и диагностична функция на модела, изразяваща се в
отчитане и сравняване постиженията, както и затрудненията в
процеса на формиране на умения.
Практико-приложният

модел

е

апробиран

в

ДГ

„Дружба” гр. Шумен. Съдържателно той има два елемента –
програма на учебното съдържание по безопасност на движение
по пътищата от първа до четвърта група, съобразена с
възрастовите особености на децата, разпределено по месеци и
седмици и практически елемент за формиране на умения за
действия, при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
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произшествия.

Практическият

елемент

съдържа

по

пет

практически ситуации, дидактични и подвижни игри. За
успешната реализация на упражненията е необходимо децата да
работят на интерактивната площадка, която представлява умален
прототип на реална пътна обстановка. С помощта на специално
подбрани задачи по беопасност на движение по пътищата за
децата от първа до четвърта група, както и с помощта на
интерактивни методи и форми на обучение от разработения
модел се очаква засилване активността и мотивацията на децата
за осъществяване на дейности, насочени към формиране на
умения за действия при критични ситуации. Моделът предполага
формиране на умения у децата за ориентиране

в пътна

обстановка, за придвижване самостоятелно на къси разстояния, за
наблюдение и анализиране на пътна ситуация, умения за
техническо владеене на велосипед, за пресичане безопасно на
регулирани и нерегулирани кръстовища, умения за прилагане
алгоритъм за пресичане на улица.
В автореферата

за

пример извеждаме програмата

практическия елемент за първа възрастова група:
МОДЕЛ
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА ОТ 3 ДО 7 ГОДИНИ
ПО “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА”
Програма
за обучение на 3-4 годишни деца /първа група/
по “Безопасност на движение по пътищата”
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и

М.С.

Понеде

Сряда

Петък

лник
Х
1с-ца

“Улицат
“Първо се
а”
– огледай”
–
наблюдение
внимание,
(Ситуация)
съобразителност
(Подвижни игри)

Движение
по улицата
–
ориентиране
в
пътна
среда
(Разходка)

Х

Разказ
по
картинка
2 с- “Разходка
по
ца
улицата”
(Ситуация)

“Къде
е
най-правилно” –
устойчивост
на
вниманието,
ориентация
(Дидактична игра)

Елемент
и на улицата –
3 с- тротоар, улично
ца
платно
(Ситуация)

“Първо се
“Влак” –
огледай”
– движение
в
съобразителност,
колона
зрителна
(Музикалн
ориентация
а игра)
(Подвижна
игра)

Х

Улицата –
осмисляне
отношението към
обкръжаващата
среда (Разходка)

“Нашат
“Топка на
На
а
улица” – улицата”
– улицата – децата
4 с- апликиране
ориентация,
не се движат сами
ца
точност
(Ситуац
(Разходка)
ия)
(Дидактичн
а игра)
Х
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“Уличн
“Внимание
о движение” – гоня” – внимание,
1 с- наблюдение
бързина
на
ца
реакцията
(Ситуац
ия)
(Подвижна
игра)
ХІ

“Движени
е по улицата” –
възприемане
особеностите на
уличното
движение
(Разходка)

“Уличн
“Отгатни
Опасност
о движение” – по
шума”
– на улицата
2 с- беседа
ориентация,
(Разходка)
ца
съобразителност,
(Ситуац внимание
ия)
(Дидактичн
а игра)
ХІ

Движен
“Първо се
Пресичам
ие по уличното огледай”
– с
мама
–
3 с- платно
– внимание,
осмисляне
на
ца
правила
съобразителност
поведението
с
възрастни
на
(Ситуац
(Подвижна обществени места
ия)
игра)
(Разходка)
ХІ

“Автобу
“Кой къде
“Влак” –
счето, което не се
движи”
– движение
в
4 с- се страхуваше съобразителност,
колона
ца
от тъмното” – точен речеви изказ
(Музикалн
разказ
(Дидактичн а игра)
(Ситуац а игра)
ХІ
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ия)

“Движе
“Първо се
ние по тротоар огледай” –
1 с- – правила
внимание,
ца
(Ситуац съобразителност
ия)
(Подвижна
игра)

На
улицата
през
зимата
–
особености
на
движение
при
зимни условия

Улично
“Отгатни
движение
– по
шума”
–
2 с- “Оживена
анализира звуков
ца
улица”
сигнал,
концентрация
(Ситуац
ия)
(Подвижна
игра)
ХІІ
“Внимавай
“Товаре
в
сигнала”
– бърза
3 сн автомобил” – ориентация,
ца
рисуване
устойчивост
на
вниманието
(Ситуац
ия)
(Подвижна

Опасности
на улицата през
зимата

ХІІ

ХІІ

игра)
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(Разходка)

(Разходка)

“Улица с
тротоар” – работа
с картон
(КТБД)

Пешехо
Пешеходци
Наблюден
дци
и и автомобили – ие на пешеходци
1 с- автомобили
внимание,
– защо се наричат
ца
съобразителност,
така
(Ситуац коректни
ия)
(Разходка)
взаимоотношения
І

(Подвижна
игра)
Изобраз
“Кой къде
Движение
ителна дейност се
движи”
– при
зимни
2 с- – “На улицата е съобразителност,
условия
–
ца
опасно”
внимание
съобразителност
І

(Ситуац

І
3 сца

(Дидактичн

(Разходка)

ия)

а игра)

Превозн
и средства

“Веселите
Движение
автобуси”
– на
групи
по
умения
за тротоар
при
движение в малки зимни условия
колони
(Разходка)
(Подвижна
игра)

(Ситуац
ия)

КТБД –
“С
какво
камион, кола – пътувам”
–
4 с- работа с картон внимание, точен
ца
речеви изказ
(Ситуац
ия)
(Дидактичн
а игра)

Куклен

І
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етюд
“Пешеходна
пътека”

–

(Развлечен
ие)

Кой
управлява
1 с- превозните
ца
средства?
ІІ

(Ситуац

“Цветни
автомобили”
–
внимание,
цветоусещане,
бързина

ия)

(Подвижна

Как
управлява
шофьора
превозните
средства?
(Разходка)

игра)

Какво
знам
за
2 с- превозните
ца
средства?
–
разказ
–
описание
ІІ

(Ситуац
ия)
ІІ
3 сца

Малкия
т пешеходец
(Ситуац
ия)

ІІ
4

Танграм –
Затвърдяв
“Превозни
ане знанията са
средства”
– превозните
сръчност
средства
чрез
внимание,
куклен етюд
съобразителност
(Развлечен
(Автодидак ие)
тична игра)
“Пешеходц
“Пешеход
и и автомобили” – ци и автомобили”
ориентация,
–разпознаване,
внимание
наименование
участниците
в
(Подвижна движението
игра)
(Разходка)

Превозн
“Кой
Улицата
и средства – уплаши Мишко?”- сутрин – условия
с- апликиране
умения
за при
лоша
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(Ситуац

ца
ия)

ІІІ

Светофа
р – другар

1 сия)
ца

(Ситуац

ориентация

видимост

(Автодидак
тична игра)

(Разходка)

Внимание
“Светофар”
–
внимание,
съобразителност,
цветоусещане

Какво
може да се случи
– правила по БД
(Разходка)

(Подвижна
игра)
Худ. лра
“Синият
2 с- светофар
–
ца
разказ,
М.
Ганчев
ІІІ

“Помисли
и
оцвети”
–
внимание,
съобразителност,
наблюдателност

(Ситуац
ия)

“Влак” –
движение
в
колона, коректни
взаимоотношения
(Музикалн

(Дидактичн а игра)
а игра)

Светофа
“Настигни
р – помощник топката” – точност
3 с- при движение на
изпълнение,
ца
по улицата
ориентиране
в
посоките
(Ситуац
ия)
(Подвижна
игра)
ІІІ
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Движение
при
лоши
метеорологични
условия
–
внимание,
концентрация
(Разходка)

ІІІ
4 сца

Аплика
ция “Светофар”
(Ситуац
ия)

“Пресичам
правилно”
–
концентрация,
устойчивост
на
вниманието

“Светофар
–
другар”
внимание
(Музикалн
а игра)

(Дидактичн
а игра)
Запозна
“Всяко
ване
със зайче при своето
1 с- сигналите
на светофарче”
–
ца
светофара
бързина,
ориентация,
(Ситуац коректни
ия)
взаимоотношения
ІV

Аз
участник
движението
самооценка
отговорност

съм
в
–
и

(Разходка)

(Подвижна
игра)
Худ. л“Помисли,
ра “Светофар” отгатни
и
2 с- –
разкажи”
–
ца
стихотворение
мисловна дейност,
внимание
(Ситуац
ия)
(Дидактичн
а игра)
ІV

ІV
3 сца

Правила
за движение
(Ситуац

“Светофар
” – възприема
цветове и форми,
точност
на
изпълнението
(КТБД)

“Поправи
“какво
светофара”
– може да се случи”
действие
при – правила по БД
сигнал,
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ия)

цветоусещане

(Разходка)

(Подвижна
игра)
Разказ
“Мишко и
“Светофар
по
картинка светофарчетата”
” – внимание,
4 с- “Аз
спазвам наблюдателност,
работа в екип
ца
правилата”
развитие
на
(Музикалн
мисловната
(Ситуац дейност
а игра)
ия)
ІV

(Дидактична игра)
Моят
“Рали”
–
Велосипед
велосипед
– правила
за исти – участник в
1 с- устройство
и безопасно
движението
ца
части
на движение
(Разходка)
триколесния
(Подвижна
велосипед
игра)
(Ситуац
ия)
V

Худ. л“Какво
Аз карам
ра
“С липсва
на колело
–
2 с- велосипед”
– превозни
самооценка,
ца
стихотворение
средства?”
– правила
наблюдателност,
(Ситуац внимание
(Разходка)
ия)
(Дидактичн
а игра)
V
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Диагнос
“Рали”
–
Кой
не
тика на знания правила
за спазва правилата
3 с- и умения по БД безопасно
– затвърдяване на
ца
движение
правилата по БД
(Ситуац
ия)
(Подвижна
(Разходка)
игра)
V

Практически елемент
на модел за формиране на умения за действия при
критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия с деца
от I-ва възрастова група /3-4 год. деца/
ЦЕЛ:
1. Формиране на начални умения у детето да се движи
само по тротоар по време на разходка.
2. Формиране на начални умения у детето да пресича
улично платно и кръстовище като използва светофарната уредба.
3. Формиране на начални умения у детето да пресича
улично платно и кръстовище като

използва сигналите на

регулировчика.
ГЛОБАЛНА ТЕМА: „НАШАТА УЛИЦА”
ПОДТЕМИ:

„УЛИЦАТА”,

„ПЕШЕХОДЦИ”,

„АВТОМОБИЛИ”
Упражненията се реализират под формата на практически
игри, дидактични игри и подвижни игри.
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Упражнение 1

„Как и къде се пресича уличното

платно”
Упражнението се реализира под формата на практическа
игра на интерактивната площадка по безопасност на движение,
като целта е децата в реална обстановка да решат 5 практически
ситуации.
На децата се предлага да изпълнят

5 ситуации за

пресичане на улично платно. Задачите са следните:
1. Пресичане на уличното платно по пешеходна пътека.
2. Пресичане на улично платно при отсъствие на
пешеходна пътека.
3. Пресичане на уличното платно, регулирано със
светофарна уредба.
4.

Пресичане

на

улично

платно,

регулирано

с

регулировчик.
5. Пресичане на кръстовище.
Упражнение 2
На децата се предлагат игрови ситуации под формата на 5
дидактични

и 5 подвижни игри за формиране на умения за

прилагане на правилата за безопасно поведение на пътното
платно.
Задачите са следните:
1. Спазване сигналите на светофара.
2. Спазване сигналите на регулировчика.
3. Спазване на пътните знаци.
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4. Пътуване в превозно средство /автомобил, влак,
автобус/.
5. Каране на велосипед.
6. Придвижване с организирана група.
Дидактични игри
Дидактична игра 1 „Подреди светофара”
Дидактична игра 2 „Какво има тук”
Дидактична игра 3 „Пъзел – пътен знак”
Дидактична игра 4 „Регулировчик”
Дидактична игра 5 „Въпроси – отговори”
Подвижни игри
Подвижна игра 1”Жълто, зелено, червено”
Подвижна игра 2 „Малки автомобилисти”
Подвижна игра 3 „Светлините на светофара”
Подвижна игра 4 „Всеки знак в своя дом”
Подвижна игра 5 „Открий знака”
Упражнение 3 /”Пътник в превозно средство –
автомобил”/
Упражнението се реализира на интерактивната площадка
по безопасност на движение, като целта е децата в реална
обстановка да решат 5 практически задачи, които са им
поставени.
На децата се предлага да изпълнят 5 ситуации за правилно
поведение на пътниците в превозното средство.
Задачите са следните:
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1. Избор на най-безопасно място в автомобила за дететопътник в автомобила.
2. Използване на предпазни средства за защита от дететопътник в автомобила.
3. Норми на безопасно поведение детето-пътник в
автомобила.
ГЛАВА ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЕМПИРИЧНОТО

И

МЕТОДИКА

ИЗСЛЕДВАНЕ.

АНАЛИЗ

НА
НА

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО
Постановка и методика на емпиричното изследване.
Емпиричното изследване е насочено към проверка на
възможностите за подобряване на процеса на формиране на
умения у децата от предучилищна възраст /3-7 г./, за действия
при

критични

ситуации,

свързани

с

пътно-транспортни

произшествия.
Целенасочената изследователска работа по темата на
изследването е реализирана от м. март 2015 г. до м. декември
2017 г. и има три основни етапа:
Първи етап – м. март 2015 г. - м. август 2015 г. В него се
осъществи теоретично проучване на проблема и уточняване на
методиката на изследването.
Втори етап – м. септември 2014 – м. май 2017 г. През
този

етап

се

проведе

експеримента.
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Детайлизираха

се

същностните характеристики на модела, определени бяха
основните етапи на организацията му, дефинираха се ролите на
участниците и се изготвиха необходимите документи за
подготовка, реализация и отчитане на резултатите на отделните
компоненти на педагогическия експеримент.
Трети етап – м. юни 2017 – м. декември 2017 г. Включва
анализ на резултатите от емпиричното проучване, подготовка и
представяне на дисертационния труд.
Целта на емпиричното изследване е да се установи
доколко разработеният практико-приложен модел съдейства за
формиране
ситуации,

у децата на умения за действия при критични
свързани

с

пътно-транспортни

произшествия,

респективно – да се установи приложимостта му в условията на
предучилищното образование.
Задачи на емпиричното изследване:
1. Уточняване на изследователския проблем.
2. Теоретично проучване и разработване на концепция на
изследването.
3. Определяне на основните цели, задачи и хипотеза на
изследването.
4. Обмисляне на организацията на практико-приложния
модел.
5. Създаване на практико-приложен модел.
6. Изработване на необходимите материали, съобразно
потребностите на всеки отделен етап от експеримента.
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7. Провеждане на експеримента.
8. Анализ на резултатите.
9. Обобщаване на резултатите и формулиране на
обобщения, изводи и препоръки.
Методи на изследване и инструментариум:
Изхождайки от целта и задачите на изследването, за да се
получат данни въз основата на които да се направят изводи с
научен и практически характер са използвани следните методи:
педагогически експеримент, анкетен метод,

тестиране и

наблюдение.
Като основен метод на изследване за доказване на
дисертационната
експеримент.

хипотеза

е

използван

Продължителността

на

педагогическият

неговите

етапи

и

подреждането на отделните дейности във времето са съобразени с
целта, задачите, хипотезата и концепцията на изследването.
В своя класически вариант педагогическият експеримент
протича в три етапа – констатиращ, формиращ и контролен
експеримент.
Основната цел на констатиращия експеримент е да се
установи нивото на знания на децата от предучилищна възраст,
свързани с безопасността на движение по пътищата, които са база
за формирането на умения за действия при критични ситуации,
свързани с пътно-транспортните произшествия. Констатиращият
експеримент е проведен през периода м. септември 2014 г. – м.
май 2015 г.
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Формиращият експеримент е проведен през периода
2015-2017 година. Чрез него са внесени промени в условията,
които имат за цел да доведат до експериментално контролирани
изменения. За провеждане на формиращият експеримент децата
са разпределени в експериментални групи от първа до четвърта
възрастова група. Децата от експерименталната група работят по
практико -приложния модел, който не е в противоречие с
императивно заложеното учебно съдържание за предучилищна
възраст по безопасност на движение по пътищата. Във
формиращия експеримент възпитателно-образователната работа
с децата от предучилищна възраст за изучаването и прилагането
на правилата за безопасност на движението по пътищата
представлява своеобразни стъпала за преминаване от процеса на
възприемане, формиране, затвърдяване и надграждане на знания
и умения към развиване и усъвършенстване на защитните
механизми на децата като участници в съвременното пътно
движение, т.е. формиране на умения за действие при критични
ситуации, свързани с пътно-транспортни произшествия.
Контролният експеримент е заключителният етап на
изследването. Той е проведен през периода 2015-2017 като
заключителният му етап бе през м. май 2017 г. Децата от
контролните групи работят по установената програма за
възпитателно-образователна работа в детската градина по
безопасност

на

движение

по

пътищата,

одобрена

от

Министерството на образованието и науката за достигане на
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държавните образователни стандарти с помощта на одобрените
учебни помагала, провеждана единствено и само на територията
на детското заведение.
Чрез контролният експеримент на базата на сравнителен
анализ на резултатите на контролната и експерименталната група
се получава информация за настъпилите изменения в обучението
и възпитанието на децата по безопасност на движение по
пътищата, овладяването на знания и формирането на умения за
действия при кризисни ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия, както и изводи за усъвършенстване на работата на
педагогическия екип по формиране на умения у децата за
безопасно движение по улиците и пътищата.
Анкетните карти за децата и родителите са специално
конструирани за целите на изследването.
Анкетната карта за децата цели получаване на обратна
връзка за работата с практико-приложния модел с децата от
експерименталната група. Анкетата включва три въпроса с три
възможни отговора. Въпросите са свързани с удовлетвореността
им от работата на интерактивната площадка, трудността при
изпълнение на задачите и задачите които най-много са им
харесали.
Анкетната карта за родителите включва седем въпроса
с три възможни отговора. Въпросите са свързани с уменията на
децата за пътната среда, светофарната уредба, превозните
средства и пътните знаци, формирани след прилагане на
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практико-приложния модел. Целта на анкетата е да се установи
как родителите на децата от експерименталната група оценяват
уменията на децата си след емпиричното изследване.
Тестовите методики са конструирани за целите на
изследването. Те се предлагат на децата от контролната и
експерименталната група, за да се сравни нивото на начални
познания по безопасност на движение по пътищата.
Тест 1 - компилация от шест задачи от теста на Г. Хайдар
и три авторски задачи. Задачите от теста са визуализирани, за да
могат децата по-лесно да се ориентират в пътната обстановка и да
дадат отговори на поставените въпроси. Илюстрациите, които са
използвани в теста /художник Е. Косева/ са изчистени от
излишни подробности, имат реалистична визия, съобразени са с
познанията на децата за околния свят, подчертават характерните
особености на отделните предмети и явления. Въпросите са
свързани със знания за превозни средства и водачи, за пътната
сигнализация, за правилата за движение и умения за прилагането
им, както и знания с комплексен характер по бeзопасност на
движението.
Тест 2 - съдържа въпроси, които могат да се обособят в
пет групи - общи въпроси / 1, 2, 9, 12, 17/; въпроси, свързани със
знанията на децата за светофарна уредба /3,4,5,6/; въпроси,
свързани със знанията за пресичане на уличното платно /7,8/;
въпроси за знанията, свързани с безопасни и опасни места за
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движение и игра /10,11/; въпроси, свързани с познаването на
пътните знаци /13,14,15, 16/.
Наблюдението е метод, който се използва през целия
период на провеждане на емпиричното изследване. За целите на
изследването са разработени протоколи, с помощта на които се
отчита работата на децата по поставените задачи. /Приложение
10/. Тъй като изследваните лица са във възраст, която не
предполага умения за четене и писане, отговорите им са
регистрирани от учителя в протоколите.
Обем на извадката: В изследването участват 160 деца от
първа до четвърта възрастова група от детска градина „Дружба”
гр. Шумен. Според пола те се разделят както следва:
Първа възрастова група – 40 деца
- контролна група група 11 момчета, 9 момичета
- експериментална група 10 момчета, 10 момичета
Втора възрастова група – 40 деца
- контролна група група 13 момчета, 7 момичета
- експериментална група 8 момчета, 12 момичета
Трета възрастова група – 40 деца
- контролна група група 12 момчета, 8 момичета
- експериментална група 9 момчета, 11 момичета
Четвърта възрастова група – 40 деца
- контролна група група 10 момчета, 10 момичета
- експериментална група 2 момчета, 8 момичета
От общо изследваните 160 деца:
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- контролна група група 46 момчета, 34момичета
- експериментална група 39 момчета, 41 момичета
Целта на емпиричното изследване е да се установи
доколко разработеният практико-приложен модел съдейства за
формиране
ситуации,

у децата на умения за действия при критични
свързани

с

пътно-транспортни

произшествия,

респективно – да се установи приложимостта му в условията на
предучилищното образование.
Анализ на резултатите
Анализ на резултатите от констатиращия експеримент
Анализ

на

резултатите

от

тестовете

за

установяване на знанията на децата от първа група по
безопасност на движението
Диагностика на знанията е проведена с 40 деца от първа
група по учебното съдържание, заложено в учебната програма,
одобрена от Министерство на образованието и науката за
достигане на държавните образователни стандарти. Осъществява
се чрез картинен тест. На децата се предлага да оценят различни
ситуации по картинки. Тестът дава резултати за знания на три
нива – високо, средно и ниско.
Обобщени резултати от теста за първа възрастова
група
Обобщените резултати от картинния тест за децата от
първа възрастова група по безопасност на движението по
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пътищата по четирите модула сочи, че 65% от децата притежават
високо ниво на усвоеност на знания за правилата за безопасност
на движението. Останалите 23.75% демонстрират средно ниво на
усвоеност на знания и 11.25% показват ниско ниво на усвоеност
на знания. Това дава основание да се счита, че децата от първа
възрастова група имат достатъчно познания, за да може да се
приложи педагогическия експеримент, за да се установи доколко
практико-приложния модел ще бъде адекватен и ще работи в тази
възрастова група.
Таблица 2
Равнище на

Брой деца

Отчитане в %

Високо ниво

32.5

65%

Средно ниво

55.5

23.75%

Ниско ниво

2

11.25%

усвоеност
на знанията
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Фигура 1
Обобщени резултати
Равнища на усвоеност на знанията
Първа възрастова група

високо 65%
средно 23.75%
ниско 11.25%

Обобщени резултати от теста за децата от втора
възрастова група
Обобщените резултати от картинния тест за децата от
втора възрастова

група по безопасност на движението по

пътищата по четирите модула сочи, че 65% от децата притежават
високо ниво на усвоеност на знания за правилата за безопасност
на движението. Останалите 25% демонстрират средно ниво на
усвоеност на знания и 10% показват ниско ниво на усвоеност на
знания. Това дава основание да се направи извода , че децата от
втора възрастова група имат достатъчно познания, за да може да
се приложи педагогическия експеримент и да се установи
доколко практико-приложния модел ще бъде адекватен и ще
работи в тази възрастова група.
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Таблица 3
Равнище на

Брой деца

Отчитане в %

Високо ниво

32.5

65%

Средно ниво

5.5

25%

Ниско ниво

2

10%

усвоеност
на знанията

Фигура 2
Обобщени резултати
Равнища на усвоеност на знанията
Втора възрастова група
високо 65%
средно 25%
ниско 10%
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Обобщени резултати от теста за децата от трета
възрастова група
Обобщените резултати от картинния тест за децата
от трета възрастова група по безопасност на движението
по пътищата по четирите модула сочи, че 75% от децата
притежават високо ниво на усвоеност на знания за
правилата за безопасност на движението. Останалите 25%
демонстрират средно ниво на усвоеност на знания. Това
дава основание да се отчете, че децата от трета възрастова
група имат достатъчно познания, за да може да се приложи
педагогическия експеримент и да се установи доколко
практико-приложния модел ще бъде адекватен и ще работи
в тази възрастова група.
Таблица 4
Равнище на

Брой деца

Отчитане в %

Високо ниво

35

75%

Средно ниво

5

25%

Ниско ниво

-

0%

усвоеност
на знанията
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Фигура 3
Обобщени резултати
Равнища на усвоеност на знанията
Трета възрастова група

високо 75%
средно 25%
ниско 0%

Обобщени резултати от теста за децата от четвърта
възрастова група
Обобщените резултати от картинния тест за децата от
четвърта възрастова група по безопасност на движението по
пътищата по четирите модула сочи, че 65% от децата притежават
високо ниво на усвоеност на знания за правилата за безопасност
на движението. Останалите 25% демонстрират средно ниво на
усвоеност на знания, а 11.25% от децата показват ниско ниво на
знания. Това дава основание да се направи извода, че децата от
четвърта възрастова група имат достатъчно познания, за да може
да се приложи педагогическия експеримент и да се установи
доколко практико-приложния модел ще бъде адекватен и ще
работи в тази възрастова група.
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Таблица 5
Равнище на

Брой деца

Отчитане в %

Високо ниво

32.5

65%

Средно ниво

5.5

25%

Ниско ниво

2

11.25%

усвоеност
на знанията

Фигура 4
Обобщени резултати
Равнища на усвоеност на знанията
Четвърта възрастова група

високо 65%
средно
23.75%

ниско 11.25%

Получените резултати от изследването на децата от
четирите възрастови групи показват достатъчно високо ниво на
знания за да може във всички групи да бъде реализиран
формиращият етап на експеримента, което ще
апробация на практико-приложния модел.
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послужи за

Анализ на резултатите от формиращия експеримент
Формиращият

експеримент

е

проведен

с

експериментални групи от първа до четвърта възрастова група.
Групите са формирани на базата на разделението им в детската
градина с оглед спазване на методиката на обучение. За пример в
автореферата показваме анализа на резултатите от формиращият
експеримент с първа възрастова група
Анализ на резултатите от формиращия експеримент
с експериментална група деца – първа възрастова група
Упражнение 1

„Как и къде се пресича уличното

платно”
Критерии и показатели
Критерии: Пресичане на улично платно и кръстовище.
Показател: 1. Правилно пресича уличното платно и
кръстовище.
2. Неправилно пресича уличното платно и
кръстовище.
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой брой
точки е 5, минималният 0.
Резултати от решаване на упражнение 1 „Как и къде
се пресича уличното платно”
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Първа възрастова експериментална група
От общо изследваните 20 деца 5% са изпълнили две от
поставените 5 задачи; 20% са изпълнили 3от поставените 5
задачи; 30% са изпълнили 4 от поставените 5 задачи и с
максимума от 5 т. 45%. От данните се вижда, че около 75% от
децата притежават необходимите умения за пресичане на
уличното платно.
Фигура 5
Резултати от решаване на упражнение 1

1 т. 0%
2 т. 5%
3 т. 20%
4 т. 30%
5 т. 45%

Наблюдават се също така полови различия. От
изследваните 20 деца - 10 момчета и 10 момичета, момчетата
срещат

по-големи

затруднения

при

решаването

на

тези

практическа задача. 65% от момичетата са се справили с нея, а
при момчетата този процент е 55%. Това се обяснява с факта, че
момичетата проявяват по-голяма съобразителност.
Упражнение 2
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На децата се предлагат игрови ситуации под формата на 5
дидактични

и 5 подвижни игри

за формиране на умения за

прилагане на правилата за безопасно поведение на пътното
платно.
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой точки е
5, минималният 0.
Критерии и показатели
Критерии:

Правилно

прилагане

на

правилата

за

безопасно поведение на пътното платно.
Показател: 1. Правилно прилага правилата за безопасно
поведение на пътното платно.
2.

Неправилно

прилага

правилата

за

безопасно поведение на пътното платно.
Задачите са следните:
1. Спазване сигналите на светофара.
2. Спазване сигналите на регулировчика.
3. Спазване на пътните знаци.
4. Пътуване в превозно средство /автомобил, влак,
автобус/.
5. Каране на велосипед.
6. Придвижване с организирана група.
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Дидактични игри
Дидактична игра 1 „Подреди светофара”
Дидактична игра 2 „Какво има тук”
Дидактична игра 3 „Пъзел – пътен знак”
Дидактична игра 4 „Регулировчик”
Дидактична игра 5 „Въпроси – отговори”
Резултати от решаване на упражнение 2.1
/дидактични игри/
Първа възрастова експериментална група
От общо изследваните 20 деца
поставените 5 задачи; 5%

50% са изпълнили 3от

са изпълнили 4 от поставените 5

задачи и с максимума от 5 т. 55% от децата. От данните се вижда,
че около 60% от децата притежават необходимите умения за
правилно прилагане на правилата за безопасно поведение на
пътното платно.
Фигура 6
Резултати от решаване на упражнение
2.1
1 т. 0%
2 т. 0%
3 т. 50%
4 т. 5%
5 т. 55%
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Не се наблюдават полови различия. От изследваните 20
деца - 10 момчета и 10 момичета, не се забелязват разлики в
резултатите им и затруднения при решаването на задачата - 60%
от момчетата и 60% от момичетата са се справили с нея.
Подвижни игри
Подвижна игра 1”Жълто, зелено, червено”
Подвижна игра 2 „Малки автомобилисти”
Подвижна игра 3 „Светлините на светофара”
Подвижна игра 4 „Всеки знак в своя дом”
Подвижна игра 5 „Открий знака”
Резултати от решаване на упражнение 2.2 /подвижни игри/
Първа възрастова експериментална група
От общо изследваните 20 деца 25% са изпълнили две от
поставените 5 задачи;
задачи; 20%

25% са изпълнили 3от поставените 5

са изпълнили 4 от поставените 5 задачи и с

максимума от 5 т. са 9 деца – 30%. От данните се вижда, че около
75% от децата притежават необходимите умения за правилно
прилагане на правилата за безопасно поведение на пътното
платно.
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Фигура 7
Резултати от решаване на упражнение
2.2
1 т. 0%
2 т. 25%
3 т. 25%
4 т. 20%
5 т. 30%

Не се наблюдават полови различия. От изследваните 20
деца - 10 момчета и 10 момичета, няма разлики в постиженията
на децата и в затрудненията при решаването на тази практическа
задача. Това се дължи на факта, че момчетата и момичетата
обичат да решават задачи под формата на подвижни игри.
Упражнение 3

„Пътник в превозно средство –

автомобил”
Упражнението се реализира на интерактивната площадка
по безопасност на движение, като целта е децата в реална
обстановка да решат 5 практически задачи, които са им
поставени.
На децата се предлага да дадат отговор на 5 ситуации за
правилно поведение на пътниците в превозното средство.
Критерии и показатели
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Показател: Правилно прилагане на нормите на безопасно
поведение от детето-пътник в автомобила.
Критерии: 1.Правилно прилага нормите на безопасно
поведение от детето-пътник в автомобила.
2.Неправилно прилага нормите на безопасно
поведение от детето-пътник в автомобила.
Задачите са следните:
1. Избор на най-безопасно място в автомобила за дететопътник в автомобила.
2. Използване на предпазни средства за защита от дететопътник в автомобила.
3. Норми на безопасно поведение детето-пътник в
автомобила.
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой точки е
5, минималният 0.
Резултати от решаване на упражнение 3 „Пътник в
превозно средство – автомобил”
Първа възрастова експериментална група
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От общо изследваните 20 деца 15% са изпълнили две от
поставените 5 задачи; 20% са изпълнили 3от поставените 5
задачи; 35% са изпълнили 4 от поставените 5 задачи и с
максимума от 5 т. са 30%. От данните се вижда, че около 75% от
децата притежават необходимите умения за спазване на нормите
на безопасно поведение в автомобил.
Фигура 8
Резултати от решаване на упражнение 3

1 т. 0%
2 т. 15%
3 т. 20%
4 т. 35%
5 т. 30%

Наблюдават

се

също

така

полови

различия.

От

изследваните 20 деца - 12 момчета и 8 момичета, момичетата
срещат

по-големи

затруднения

при

решаването

на

тези

практическа задача - 50% от момчетата и 45% от момичетата са
се справили с нея. Това се обяснява с факта, че заемайки своето
място в автомобила като пътници, момчетата много бързо се
ориентират в обстановката и много по-вече се впечатляват от
екстрите на моторното превозно средство.
Контролен експеримент проведен е с контролни групи
от първа до четвърта възрастова група. Групите са формирани на
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базата на разделението им в детската градина с оглед спазване на
методиката на обучение и се обучават по безопасност на
движение по пътищата по програмата на Министерството на
образованието и науката.
Анализ на резултатите от контролен експеримент с
контролна група деца – първа възрастова група.
Упражнение 1

„Как и къде се пресича уличното

платно”
Критерии и показатели
Критерии: Пресичане на улично платно и кръстовище
Показатели: 1. Правилно пресича
2. Неправилно пресича
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой точки е
5, минималният 0.
Резултати от решаване на упражнение 1 „Как и къде
се пресича уличното платно”
Първа възрастова контролна група
От общо изследваните 20 деца - 15% са изпълнили две от
поставените 5 задачи;

25% са изпълнили 3от поставените 5
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задачи; 20%

са изпълнили 4 от поставените 5 задачи и с

максимума от 5 т. са 40%. От данните се вижда, че около 60% от
децата притежават необходимите умения за пресичане на
уличното платно.
Фигура 9
Резултати от решаване на упражнение 1
1 т. 0%
2 т. 15%
3 т. 25%
4 т. 20%
5 т. 40%

Наблюдават

се

изследваните 20 деца -

също

така

полови

различия.

От

11 момчета и 9 момичета 60% от

момчетата са се справили с решаването на задачата, докато при
момичетата този процент е по-малък - 55%. Момичетата срещат
по-големи

затруднения

при

решаването

на

ситуация

3

”Пресичане на пешеходна пътека с придружител, регулирана от
регулировчик” и ситуация 4 ”Пресичане на пешеходна пътека без
придружител, при наличие на светофарна уредба”. Това може да
бъде обяснено с факта, че момичетата имат по-слаба ориентация.
Упражнение 2
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На децата се предлагат игрови ситуации под формата на 5
дидактични и 5 подвижни игри

за формиране на умения за

прилагане на правилата за безопасно поведение на пътното
платно.
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой точки е
5, минималният 0.
Критерии и показатели
Критерии:

Прилагане

на

правилата

за

безопасно

поведение на пътното платно.
Показатели:

1. Правилно прилага

правилата за

безопасно поведение на пътното платно.
2. Неправилно прилага

правилата за

безопасно поведение на пътното платно.
Задачите са следните:
1. Спазване сигналите на светофара.
2. Спазване сигналите на регулировчика.
3. Спазване на пътните знаци.
4. Пътуване в превозно средство /автомобил, влак,
автобус/.
5. Каране на велосипед.
6. Придвижване с организирана група.
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Дидактични игри
Дидактична игра 1 „Подреди светофара”
Дидактична игра 2 „Какво има тук”
Дидактична игра 3 „Пъзел – пътен знак”
Дидактична игра 4 „Регулировчик”
Дидактична игра 5 „Въпроси – отговори”
Резултати от решаване на упражнение 2.1
/дидактични игри/
Първа възрастова контролна група
От общо изследваните 20 деца

15% са изпълнили 2 от

поставените 5 задачи; 30% са изпълнили 3от поставените 5
задачи; 20%

са изпълнили 4 от поставените 5 задачи; и с

максимума от 5 т. 35% от децата. От данните се вижда, че около
55% от децата притежават необходимите умения за правилно
прилагане на правилата за безопасно поведение на пътното
платно.
Фигура 10
Резултати от решаване на упражнение
2.1
1 т. 0%
2 т. 15%
3 т. 30%
4 т. 20%
5 т. 35%

84

Наблюдават

се

изследваните 20 деца -

също

така

полови

различия.

От

11 момчета и 9 момичета 55% от

момчетата са се справили с тази задача, а процента при
момичетата е 50%. Затрудненията при момичетата са със
дидактична игра 2 „Какво има тук” и дидактична игра 4
„Регулировчик”. Момичетата срещат по-големи затруднения при
решаването на тези практически задачи, тъй като имат по-слаба
ориентация в посоките.
Подвижни игри
Подвижна игра 1”Жълто, зелено, червено”
Подвижна игра 2 „Малки автомобилисти”
Подвижна игра 3 „Светлините на светофара”
Подвижна игра 4 „Всеки знак в своя дом”
Подвижна игра 5 „Открий знака”
Резултати от решаване на упражнение 2.2 /подвижни
игри/
Първа възрастова контролна група
От общо изследваните 20 деца 25% са изпълнили две от
поставените 5 задачи;
задачи; 20%

30% са изпълнили 3от поставените 5

са изпълнили 4 от поставените 5 задачи

и с

максимума от 5 т. 25%. От данните се вижда, че около 45% от
децата притежават необходимите умения за правилно прилагане
на правилата за безопасно поведение на пътното платно.
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Фигура 11
Резултати от решаване на упражнение 2.2
1 т. 0%
2 т. 25%
3 т. 30%

4 т. 20%
5 т. 25%

Наблюдават

се

също

така

полови

различия.

От

изследваните 20 деца - 11 момчета и 9 момичета, момичетата
срещат

по-големи

затруднения

при

решаването

на

тази

практическа задача. Данните сочат, че 65% от момчетата са се
справили с тях, а от момичетата - 55%. Затрудненията при
момичетата са с подвижна игра 2 „Малки автомобилисти”, което
може да бъде обяснено с факта, че момчетата изпитват афинитет
към моторните превозни средства и много по-често влизат в роля
на „шофьор” в своите игри.
Упражнение 3

„Пътник в превозно средство –

автомобил”
Упражнението се реализира на интерактивната площадка
по безопасност на движение, като целта е децата в реална
обстановка да решат 5 практически задачи, които са им
поставени.
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На децата се предлага да дадат отговор на 5 ситуации за
правилно поведение на пътниците в превозното средство.
Задачите са следните:
1. Избор на най-безопасно място в автомобила за дететопътник в автомобила.
2. Използване на предпазни средства за защита от дететопътник в автомобила.
3. Норми на безопасно поведение детето-пътник в
автомобила.
Критерии и показатели
Показател: Правилно прилагане на нормите на безопасно
поведение от детето-пътник в автомобила.
Критерии: 1.Правилно прилага нормите на безопасно
поведение като пътник в автомобил.
2.Неправилно прилага нормите на безопасно
поведение като пътник в автомобил.
При правилно решаване

на всяка ситуация детето

получава по 1 точка, т.е. при 5 правилни отговора, детето
получава 5 т., при 4 отговора - 4 т., при 3 отговора - 3 т., при 2
отговора - 2 т., при един отговор - 1 т. и при даване на 5 грешни
отговора детето не получава точки. Максималният брой точки е
5, минималният 0.
Резултати от решаване на упражнение 3 „Пътник в
превозно средство – автомобил”
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Първа възрастова контролна група
От общо изследваните 20 деца 20% са изпълнили две от
поставените 5 задачи;
задачи; 20%

35% са изпълнили 3от поставените 5

са изпълнили 4 от поставените 5 задачи и с

максимума от 5 т. са 25%. От данните се вижда, че около 45% от
децата притежават необходимите умения за спазване на нормите
на безопасно поведение в автомобил.
Фигура 12
Резултати от решаване на упражнение
3
1 т. 0%

2 т. 15%
3 т. 20%
4 т. 35%
5 т. 30%

Наблюдават

се

също

така

полови

различия.

От

изследваните 20 деца - 11 момчета и 9 момичета, момичетата
срещат

по-големи

затруднения

при

решаването

на

тази

практическа задача. Тук процентното съотношение е 65% при
момчетата и 55% при момичетата, което може да се обясни с поголемия интерес към превозните средства от страна на
момчетата.
Сравнителен анализ на резултатите на децата от
първа възрастова група.
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Сравнението
възрастова

група

на

резултатите

контролна

и

на

децата

от

експериментална

първа

показват

следното:
Упражнение 1 - 60% от децата от контролната група
притежават умения за пресичане на уличното платно, а децата от
експерименталната група притежават 75%. Това се обяснява с
факта, че прилагайки практико-приложния модел при децата от
експерименталната група са използвани 15% по-вече практически
игри и упражнения на интерактивната площадка, при което при
15% повече от контролната група у тях са се формирали умения
за пресичане на уличното платно.
Графика 1
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КонтролнаЕкспериментална

Упражнение 2.1. – 55% от децата от контролната група
притежават умения за правилно прилагане на нормите за
безопасно

поведение

на

пътното
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платно,

а

децата

от

експерименталната група притежават 60%. По-високият процент
– 5% се дължи на повечето дидактични игри, използвани в
учебния процес в следствие на практико-приложния модел, при
което

са

се

формирали

повече

умения

у

децата

от

експерименталната група за правилно прилагане на нормите за
безопасно поведение на пътното платно.
Графика 2
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Упражнение 2.2. - 45% от децата от контролната група
притежават умения за правилно прилагане на нормите за
безопасно

поведение

на

пътното

платно,

а

децата

от

експерименталната група притежават 75%. По-големият резултат
на децата от експерименталната група от 30% се дължи на
повечето подвижни игри използвани в практиката, което
благоприятства за формиране на умения за правилно прилагане
на нормите за безопасно поведение на пътното платно.
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Графика 3
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Упражнение 3 - 45% от децата от контролната група
притежават умения за спазване нормите на безопасно поведение
в автомобил, а децата от експерименталната група притежават
75%. По-големият процент на децата от експерименталната група
– 30% се дължи на факта, че при тях вследствие на практикоприложния модел се използват много повече практически
ситуации и работа на интерактивната площадка по безопасност
на движение.
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Графика 4
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От сравнителният анализ на резултатите на децата от
първа възрастова група контролна и експериментална става
видно,

че

в

следствие

на

обучението

на

децата

от

експерименталната група с практико-приложния модел те
притежават в процентно съотношение по-големи умения за
безопасно поведение на пътното платно в сравнение с тези на
децата от контролната група в следствие на използваните
практически, дидактични и подвижни игри и работата на
интерактивната площадка по безопасност на движение.
Заключителният етап на контролният експеримент
е проведен през м. май 2017 г. Той се провежда с разработено
практическо занятие за всички възрастови групи и с отчитане
мнението на родителите взето по анкетен метод. Чрез него се
получава информация за равнището на усвоените умения у
изследваните деца от първа до четвърта група за действия при
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критични

ситуации,

свързани

с

пътно-транспортни

произшествия.
Измерването на равнището на усвоеност на уменията на
децата се извършва чрез наблюдение. На децата се предлага да
решат 5 практически ситуации, които се реализират на
интерактивната площадка по безопасност на движението. За да се
избегне

елемента

на

опасността,

децата

се

поставят

в

„моделирана среда”, близка до реалната, за която спомага
интерактивната

площадка.

съвместно

органите

от

Експериментът
на

КАТ

„Пътна

се

реализира

полиция”

и

педагогическия екип на ДГ „Дружба”. Сформирана е експертна
група от 5 учителя, преминали квалификационен курс на
обучение по безопасност на движение по пътищата. Тяхната
задача е да наблюдават, отчитат и да регистрират поведението на
децата по време на ситуациите и решаването на практическите
задачи. Експертната група отчита резултатите на децата в
протокол по петобалната система. Децата се разделят на групи от
по пет, като всяка група в различно време е поставена в петте
ситуации. Децата трябва самостоятелно да вземат решение за
разрешаване на ситуацията, като търсят помощ само когато
преценят, че не могат да вземат самостоятелно решение. От
децата се изисква да реагират при следните ситуации:
1. Ситуация 1 „Пресичане на пътното платно по
пешеходна пътека, следвайки сигналите на светофарната уредба”.
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2.

Ситуация

2„Пресичане

на

пътното

платно

по

пешеходна пътека, следвайки сигналите на регулировчика”.
3. Ситуация 3 „Пресичане на нерегулирано кръстовище по
пешеходна пътека тип „Зебра”.
4. Ситуация 4 „Пресичане на нерегулирано кръстовище по
пешеходна пътека.
5. Ситуация 5 „Пътник в лично моторно превозно
средство”.
Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от контролна група – първа
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от контролната група 3-4 г.
деца, 20% са се справили с две от 5-те ситуации; 35% са се
справили с 3 от 5-те ситуации; 20% са се справили с 4 от 5-те
ситуации и с всичките 5 ситуации, като са събрали максимума от
5 точки са 25%.
Фигура 13
Контролна група 3-4 г. деца
1 т. 0%
2 т. 20%
3 т. 35%
4 т. 20%
5 т. 25%
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Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от експериментална група –
първа възрастова група
От общо изследваните 20 деца от експерименталната
група 3-4 г. деца, 15% са се справили с 3 от 5-те ситуации; 25%
са се справили с 4 от 5-те ситуации и с всичките 5 ситуации, като
са събрали максимума от 5 точки са 60%.
Фигура 14
Експериментална група 3-4 г. деца

1 т. 0%
2 т. 0%
3 т. 15%
4 т. 25%
5 т. 60%

Сравнителен анализ на резултатите от измерването на
равнището на усвоеност на уменията на децата от
контролна и експериментална група – първа
възрастова група
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Графика 5

Сравнителен анализ 3-4 г. деца
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От направения сравнителен на резултатите на децата от
контролната и експерименталната група - първа възрастова група
се вижда, че вследствие на приложения практико-приложен
модел за усвояване на умения у децата за безопасно поведение на
уличното платно, децата от експерименталната група са усвоили
по-вече умения от децата от контролната група. Няма деца от
експерименталната група, които са се справили само с две от
ситуациите. Процентът на децата от експерименталната група,
справили се с петте ситуации е много по-висок – 35% по-вече от
този на децата от контролната група. Това се дължи на
96

използваните

интерактивни методи, практическите ситуации,

дидактичните и подвижни игри с децата от експерименталната
група.
Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от контролна група – втора възрастова
група
От общо изследваните 20 деца от контролната група 4-5 г.
деца,

15% са се справили с 2 от 5-те ситуации; 25% са се

справили с 3 от 5-те ситуации; 20% са се справили с 4 от 5-те
ситуации и 40% са се справили с всички ситуации, като са
събрали максимума от 5 точки.
Фигура 15
Контролна група 4-5 г. деца
1 т. 0%
2 т. 15%
3 т. 25%

4 т. 20%
5 т. 40%
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Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от експериментална група – втора
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от експерименталната
група 4-5 г. деца, 15% са се справили с 2 от 5-те ситуации; 25%
са се справили с 3 от 5-те ситуации; 20% са се справили с 4 от 5те ситуации и 40% са се справили с всички ситуации, като са
събрали максимума от 5 точки.
Фигура 16
Експериментална група 4-5 г. деца

1 т. 0%
2 т. 15%
3 т. 25%
4 т. 20%
5 т. 40%

Сравнителен анализ на резултатите от измерването на
равнището на усвоеност на уменията на децата от
контролна и експериментална група – втора възрастова
група
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Графика 6

Сравнителен анализ 4-5 г. деца
100%
50%
0%
1 т.

2 т.

Контролна група
Експериментална
група

3 т.

4 т.

5 т.

1 т.
0%

2 т.
15%

3 т.
25%

4 т.
20%

5 т.
40%

0%

15%

25%

20%

40%

От направения сравнителен на резултатите на децата от
контролната и експерименталната група

-

втора възрастова

група се вижда, че вследствие на приложения практико-приложен
модел за усвояване на умения у децата за безопасно поведение на
уличното платно няма разлики в процентно съотношение.
Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от контролна група – трета
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от контролната група 5-6 г.
деца,

5% са се справили с 2 от 5-те ситуации; 20%
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са се

справили с 3 от 5-те ситуации; 10% са се справили с 4 от 5-те
ситуации и 65% са се справили с всички ситуации, като са
събрали максимума от 5 точки.
Фигура 17
Контролна група 5-6 г. деца

1 т. 0%
2 т. 5%
3 т. 20%
4 т. 10%
5 т. 65%

Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от експериментална група – трета
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от експерименталната
група 5-6 г. деца, 15% са се справили с 3 от 5-те ситуации; 20%
са се справили с 4 от 5-те ситуации и 65% са се справили с всички
ситуации, като са събрали максимума от 5 точки.
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Фигура 18

Експериментална група 5-6 г. деца
1 т. 0%
2 т. 0%

3 т. 15%
4 т. 20%
5 т. 65%

Сравнителен анализ на резултатите от измерването на
равнището на усвоеност на уменията на децата от
контролна и експериментална група – трета
възрастова група
Графика 7
Сравнителен анализ 5-6 г. деца
100%
50%
0%

1 т.

2 т.

Контролна група
Експериментална
група

3 т.

4 т.

5 т.

1 т.
0%

2 т.
5%

3 т.
20%

4 т.
10%

5 т.
65%

0%

0%

15%

20%

65%
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От направения сравнителен анализ на резултатите на
децата от контролната и експерименталната група

- трета

възрастова група се вижда, че вследствие на приложения
практико-приложен модел за усвояване на умения у децата за
безопасно

поведение

на

уличното

платно,

децата

от

експерименталната група са усвоили по-вече умения от децата от
контролната група. Няма деца от експерименталната група, които
са се справили само с две от ситуациите. Процентът на децата от
експерименталната група, справили се с петте ситуации е равен
на този на децата от контролната група, но процентът на децата
от експерименталната група, справили се с три и четири ситуации
е по-висок от този на децата от контролната група – 5%. Това се
дължи на използваните
ситуации,

интерактивни методи, практическите

дидактичните и

подвижни

игри

с

децата

от

експерименталната група.
Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от контролна група – четвърта
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от контролната група 6-7 г.
деца,

10% са се справили с 2 от 5-те ситуации; 25% са се

справили с 3 от 5-те ситуации; 30% са се справили с 4 от 5-те
ситуации и 35% са се справили с всички ситуации, като са
събрали максимума от 5 точки.
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Фигура 19
Контролна група 6-7 г. деца

1 т. 0%
2 т. 10%
3 т. 25%
4 т. 30%
5 т. 35%

Резултати от измерването на равнището на усвоеност
на уменията на децата от експериментална група – четвърта
възрастова група
От общо изследваните 20 деца от експерименталната
група 6-7 г. деца, няма такива , които да са се справили само с две
или три ситуации; 40% са се справили с 4 от 5-те ситуации и 60%
са се справили с всички ситуации, като са събрали максимума от
5 точки.
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Фигура 20
Експериментална група 6-7 г. деца

1 т. 0%
2 т. 0%
3 т. 0%
4 т. 40%
5 т. 60%

Сравнителен анализ на резултатите от измерването на
равнището на усвоеност на уменията на децата от
контролна и експериментална група – четвърта
възрастова група
Графика 8
Сравнителен анализ 6-7 г. деца
100%

50%
0%
1 т.

2 т.

Контролна група

Експериментална
група

3 т.
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0%
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От направения сравнителен на резултатите на децата от
контролната и експерименталната група - четвърта възрастова
група се вижда, че вследствие на приложения практико-приложен
модел за усвояване на умения у децата за безопасно поведение на
уличното платно, децата от експерименталната група са усвоили
по-вече умения от децата от контролната група. Няма деца от
експерименталната група, които са се справили само с две и три
от ситуациите. Процентът на децата от експерименталната група,
справили се с четирите и петте ситуации е много по-висок от този
на децата от контролната група – 25% повече. Това се дължи на
използваните

интерактивни методи, практическите ситуации,

дидактичните и подвижни игри с децата от експерименталната
група. Този резултат дава основание да се направи извода, че с
прилагането на практико-приложния модел децата от четвърта
възрастова група са подготвени да бъдат самостоятелни
участници в пътното движение.
Анкета с родителите на децата от всички възрастови
експериментални групи
Анкетата цели получаване на информация както за
цялостната информираност и ангажираност на родителите по
темата за безопасността на движение и за тяхната оценка дали са
се повишили знанията и уменията на децата за безопасно
поведение на пътното платно след прилагане на практикоприложния модел.
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На първия въпрос „Познава ли и назовава ли Вашето
дете елементите на пътната среда?” 55% от родителите смятат, че
детето им познава всички елементи на пътната среда, 25% са на
мнение, че детето им познава някои елементи на пътната среда, а
20% смятат, че детето им не познава елементите на пътната
среда.
На втория въпрос „Познава ли и назовава ли Вашето
дете повече превозните средства по суша, въздух и вода след
експерименталното обучение?” 60% от родителите отговарят, че
децата им познават всички превозните средства по суша, въздух и
вода, 25% са на мнение, че децата им познават някои превозните
средства и 15% отговарят, че децата им не познава превозните
средства по суша, въздух и вода.
На третия въпрос „Познава ли и назовава ли Вашето дете
всички

светлини

на

светофара

и

значението

им

след

експерименталното обучение?” 90% от родителите дават отговор,
че детето им познава всички светлини на светофара и значението
им, 10% изказват мнение, че детето им познава някои светлини на
светофара и значението им и няма деца, които не познават
светофарната уредба.
На четвъртия въпрос „Познава ли и назовава ли Вашето
дете след експерименталното обучение всички правила за
пресичане на уличното платно?” резултатите показват следното –
70% смятат, че децата им познават и назовават всички правила за
пресичане на уличното платно, 25% са на мнение, че децата им
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познават и назовават някои правила за пресичане на уличното
платно, а 5% от родителите смятат, че децата им не познава и не
назовава правилата за пресичане на уличното платно.
На петия въпрос ”Познава ли Вашето дете всички
правила за безопасно поведение в превозно средство след
експерименталното обучение?” родителите са дали следните
отговори – 55% са отговорили, че детето им познава всички
правила за безопасно поведение в превозно средство, 35% смятат,
че познава някои правила за безопасно поведение в превозно
средство, а 10% са на мнение, че детето им не познава правилата
за безопасно поведение в превозно средство.
На шестия въпрос „Познава ли и назовава ли Вашето
дете изучените пътните знаци ”Внимание”. „Пешеходна пътека”,
„Стоп”, „Автобусна спирка” след експерименталното обучение?”
родителите отговарят – 97% смятат, че детето им познава и
назовава всички пътни знаци, 3% са на мнение, че детето им
познава и назовава някои пътни знаци, по мнението на
родителите няма дете, което да не познава и не назовава нито
един от изучените пътни знаци.
На седмия въпрос „Знае ли Вашето дете необходимите
правила за движение на велосипедиста след експерименталното
обучение?”, 45% от родителите отговарят, че детето им познава
всички правила за движение на велосипедиста, 30% смятат, че
детето им познава някои от правилата за движение на
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велосипедиста, а 25% са на мнение, че детето им не познава
правилата за движение на велосипедиста.
Съпоставеност на родителската оценка с резултатите
от контролния експеримент за експерименталните групи
При съпоставяне на обобщените резултати от мнението на
родителите на децата от експерименталните групи и резултатите
от контролния експеримент с децата от експерименталните
групи, може да се установи, че родителите обективно оценяват
уменията на децата за безопасно движение по пътищата, което е
основание да се счита, че заложените в практико-приложния
модел съвместни форми за работа на детската градина с
родителите имат определен положителен ефект.
Обобщените резултати от мнението на родителите
Фигура 21
Обобщени резултати на мнението на
родителите
познава всички
елементи 67%
познава някои 21%
не познава 12%

Обобщени резултати от измерването на равнището на
усвоеност на уменията на децата от експериментална
група
/първа - четвърта възрастова група/
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Фигура 22
Обобщени резултати
1 т. 0%
2 т. 3%
3 т. 18%
4 т. 23%
5 т. 56%

Анкета

с

децата

от

всички

експериментални

възрастови групи
За получаване на обратна връзка за работата с практикоприложния модел с децата от експерименталните групи е
проведена анкета /Приложение 5/. Учителите, провеждащи
анкетата в експерименталните групи в различните възрасти са
инструктирани да нанасят отговорите на децата в протокол.
Анкетата съдържа три въпроса:
1. Хареса ли Ви работата на интерактивната площадка?
2. Кое от упражненията най-много Ви хареса?
3. Кое от упражненията Ви затрудни?
На първият въпрос „Хареса ли Ви работата на
интерактивната площадка?” 93,67% от децата са отговорили
утвърдително, а на 6,33% им е безразлично къде се осъществяват
заниманията. Нито едно от анкетираните деца не е дало негативен
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отговор. На децата им харесва работата на интерактивната
площадка, защото:
- На

интерактивната

площадка

имат

възможност

занимателно и спокойно да се усвоят учебният материал,
дълготрайно да го запомнят и да формират умения.
- На интерактивната площадка се събужда интереса им
към проиграваните ситуации и се стимулира познавателната им
активност.
- На интерактивната площадка по непринуден начин се
заучават основни и любопитни факти.
На втория въпрос „Кое от упражненията най-много Ви
хареса”? 98% от децата назовават Упражнение 3 „Пътник в
превозно средство – автомобил”, защото обичат да се возят в
автомобил.
На третия въпрос „Кое от упражненията Ви затрудни?”
60% от децата посочват упражнение 1; 25% от децата посочват
упражнение 2.1. и 15% от анкетираните деца посочват
упражнение 2.2., защото се затрудняват с поставените задачи,
свързана с ориентацията на децата.
Изводи:
1. Значителна част от децата (93.67%) са с положително
отношение към използваните интерактивни методи, игри и
упражнения, прилагани в практико-приложния модел.
2. Според 98% от децата практико-приложния модел
съдейства за леко и приятно усвояване на знания и формиране и
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развитие на умения за действия при критични ситуации, свързани
с пътно-транспортни произшествия.
3. Тъй като 93.67 % от изследваните деца проявяват
завишен интерес към учебните форми в модела може да се
направи извода, че чрез прилагане на практико-приложния модел
се обогатява учебното съдържание и се разнообразява процеса на
обучение и възпитание на децата от предучилищна възраст.
Обобщени изводи от глава трета
Проведеният педагогически експеримент за прилагане на
разработения практико-приложен модел позволява да бъдат
направени следните изводи:
1. Децата от предучилищна възраст по-добре усвояват
умения за безопасно движение по улиците и пътищата, когато те
се формират с интерактивни методи /дидактични и подвижни
игри и практически ситуации/.
2. Надграждането по сложност за всяка възрастова група
на

подобни

интерактивни

методи

позволява

децата

да

усъвършенстват и надграждат уменията си за безопасно
поведение по пътищата.
3. Така формираните умения са предпоставка децата да не
създават критични ситуации на пътното платно.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основата на теоретичното и емпирично изследване
могат да се направят следните изводи:
Изводи от теоретичното изследване:
1. Нормативната база и одобрените от Министерство на
образованието и науката учебни помагала в този си вид не
осигуряват достатъчно добри възможности за възпитание и
обучение на децата по безопасност в детската градина, тъй като
са насочени предимно към репродуктивно усвояване на знания и
в по-малка степен към усвояване на умения у децата за
безопасност на движение по пътищата.
2. За по-доброто качество на обучение и възпитание на
децата по безопасност на движение по пътищата е необходимо
във всяко детско заведение да се създаде по-добра материална
база, включваща: занималня с възможности да се моделира като
кръстовище, улично платно за движение с пешеходни пътеки,
спортен салон на детската градина с уреди и пособия за игра с
възможности да се адаптират за обучение по безопасност на
движение наличие на кабинет по безопасност на движението,
който да е хранилище с демонстрационни табла, интерактивна
площадка за обучение по безопасност на движение по пътищата
в която да се моделират елементи от пътната среда.
Изводи от емпиричното изследване:
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1. Разработеният и експериментиран практико-приложен
модел за формиране на умения у децата от предучилищна възраст
за действия в критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия е подходящ за внедряване в практиката, тъй като е
изграден съобразно възрастовите особености на децата от
различните групи в детската градина.
2. Насочеността към формиране на умения допринася за
пряко, непосредствено взаимодействие на децата с формиращата
среда /интерактивна площадка, реална пътна обстановка/ и
позволява придобиване на нов реален опит.
3. Непреднамереното общуване под формата на игра,
включено в различните проигравани ситуации повишава интереса
на децата към проблемите на безопасното движение. Това намира
място и в техните рисунки.
4.

Практико-приложният

модел

доказа

своята

приложимост отразена в резултатите от контролния експеримент
с което беше потвърдена хипотезата на настоящия дисертационен
труд, че ако при обучението по безопасност на движение по
пътищата на децата от предучилищна възраст се използва
организацията и методиката предложени в него, това ще
допринесе за овладяване в по-висока степен на умения за
действия при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия.
На основата на направените изводи могат да се
отправят следните препоръки:
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1. Необходимо е да се преразгледат и осъвременят
нормативните

документи,

регламентиращи

обучението

и

възпитанието по безопасност на движение по пътищата в
детските заведения.
2. Необходимо е да се преразгледат и осъвременят
учебните помагала по безопасност на движение по пътищата,
използвани от децата в детските заведения.
3. С въвеждането на делегирани бюджети в детските
градини да се търсят по-добри възможности от страна на
ръководството

за

усъвършенстване

и

осъвременяване

на

материално-техническата база, в частност по безопасност на
движение по пътищата.
4. При организацията и провеждането на образователновъзпитателния процес по безопасност на движение по пътищата в
детските заведения е необходимо да се работи съвместно с
Регионално управление на образованието, КАТ и Пътна полиция,
Община,

Обществени

съвети

към

детските

заведения

и

родителската общност.
Все по-интензивното движение по улиците и пътищата и
особено интензивния трафик в населените места често поставят
участниците в двицението в критични ситуации, водещи
включително и до отнемане на човешки живот. Едни от найпотърпевши от тази ситуация са децата, особено тези от
предучилищна възраст, което е напълно обяснимо поради това че
те имат по-малки познания и по-малки умения за движение по
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улиците и пътищата и за превенция на участието им в критични
ситуации. Предложената от Министерството на образованието и
науката Учебната програма за безопасност на движение по
пътищата за детската градина е една съществена стъпка в това
отношение. Същевременно трябва да е ясно, че тя не може да
разпише всички възможни игрови ситуации, най-малкото поради
това, че различните детски градини се отличават със своята
специфика в зависимост от населеното място в което се намират,
местоположението си в населеното място, качестото на пед.
персонал,

различният

контингент

от

деца

и

различната

материална база с която разполагат. Предложеният практикоприложен модел също не е универсален. На базата на опита и
експеримента, който се проведе може да се твърди, че със
съответните модификации той би могъл да се използва пошироко от педагогическите колективи на детските градини.
Основната идея на разработката на модела е чрез игрови и
интерактивни методи да се съдейства по-ефективно за формиране
на умения за

безопасно движение по улиците и пътищата и

предотвратяване на критични ситуации с деца от различните
възрастови групи. Това означава че той би могъл да бъде
развиван и усъвършенстван.
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Отчетени са съвременните теоретични постановки на
педагогиката, психологията, безопасността на движенеието и
нормативните

документи,

регламентиращи

обучението

по

безопасност на движението в предучилищна възраст, както и
наблюдения в практиката в детската градина, мнения и опит на
учители, родители и познавателните потребности и интереси
надецата от различните възрастови групи.
2. Разработен е практико-приложен модел предполагащ
развитие и усъвършенстване на уменията на децата от три до
седемгодишна възраст при подготовката им по безопасност на
движението в детската градина. С подготовката им се цели
надграждане на знанията и усъвършенстване на уменията, така
че детето в четвърта група да е готово да бъде самостоятелен
участник в пътното движение и да се ограничи възможноста да
попада в критични ситуации на пътя. Съдържателно той има два
елемента – програма на учебното съдържание по безопасност на
движение по пътищата от първа до четвърта група, съобразена с
възрастовите особености на децата, разпределено по месеци и
седмици и практически елемент за формиране на умения за
действия, при критични ситуации, свързани с пътно-транспортни
произшествия.
3. Установена е ефективността на практико-приложния
модел за усвояване на умения у децата за безопасно поведение на
уличното платно, вследствие направения сравнителен анализ на
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резултатите на децата от контролната и експерименталната група
(първа - четвърта възрастова група). Резултатите сочат, че децата
от експерименталната група са усвоили по-вече умения от децата
от

контролната

група.

Това

се дължи

на използваните

интерактивни методи, практическите ситуации, дидактичните и
подвижни игри с децата от експерименталната група. Този
резултат дава основание да се направи извода, че с прилагането
на практико-приложния модел децата от първа до четвърта
възрастова група са формирали умения за действия при критични
ситуации, свързани с пътно-транспортните произшествия и са
подготвени да бъдат самостоятелни участници в пътното
движение.
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