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Дисертационният труд е обсъден и предложен за официална защита на 

разширено заседание на катедра „Технологично обучение, 

професионално образование и предучилищна и начална училищна 

педагогика” при Педагогическия факултет на Шуменския университет 

„Епископ Константин Преславски“ (протокол № ……….2018 г.). 

 

 

 

Дисертационният труд съдържа 234 стандартни страници 

формат А4. Онагледен е с 64 таблици, 6 фигури, 5 блок-схеми, 3 

.корелационни матрици и 9 приложения. Библиографията включва 125. 

литературни източника, от които 114 са на кирилица, 5 на латиница и 

6. интернет сайта. 

 

 

 

Състав на научното жури: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 

………….2018 г. от …… часа в зала 211 на корпус 2, етаж 3 на 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в отдел „Научно развитие на академичния състав” 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, 

Ректорат, ет. 1, стая 107 и на сайта на Университета. 
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УВОД 

Глобализацията на света и бързото развитие на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) поставя 

системата на педагогическите науки и националните образователни 

институции пред предизвикателството своевременно да  търсят и 

прилагат подходящи концепции и подходи за приложението им в 

обучението. На настоящия момент най-големи резерви и възможности 

за това предоставят информационните и комуникационните технологии. 

След 2000 г. настъпва етапът на Взаимно обучение – взаимна връзка 

между съдържанието, контекста и съобществото. Това е времето на 

революционните технологични иновации. На този етап се разработват 

технологиите за Web-базирано обучение и други технологии за 

обучение. Всичко това се отнася с особено значение към проблемите за 

готовността на децата за училище, където интензивно се развива 

способността за преднамерено, целенасочено възприемане и запомняне. 
В дисертационния труд е заложена идеята за оптимизиране на  

възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца чрез 

прилагане на иновационни  педагогически технологии. Избраните от 

нас са: „информационни технологии“, „лапбук технология“ и 

„игрови технологии“.  За тяхното приложение обаче, поради 

обширността на проблематиката, концентрирахме нашите усилия в 

образователното направление Околен свят в подготвителната за 

училище  група в детската градина.  

Разработването на концептуалната рамка на проблема и 

практическото конструиране на експерименталния иновационен 

образователен модел изискваше от нас задължително познаване на 

психо-физическите особености на 6 – 7-годишните деца и съобразяване 

с държавните образователни стандарти по образователното 

направление Околен свят. В тази връзка  извършихме ретроспективен 

анализ на психичните процеси, от които зависи качеството на 

възпитанието и образованието на 6 – 7-годишните деца и особеностите 

на познавателната активност; на активността на общуването; на 

мотивите на поведение; на формиране на самостоятелността и в 

резултат на всичко това формиране на готовност на детето за 

училище. 

Споделените постановки и съображения ни позволяват да 

приемем, че темата на дисертацията – Иновационните технологии във 

възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца, е 

особено актуална и необходима за  тяхното прилагане в практиката. В 

това се състои научният проблем (въпрос) на изследването, а 
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разкритите педагогически закономерности и подходи в този аспект 

ще бъдат принос за теорията и практиката на предучилищното 

образование. 

 

Научният проблем (въпрос) закономерно е обвързан с 

прилагане на  иновационните образователни технологии в детската 

градина: 

 Лапбук технология; 

 Информационни технологии; 

 Игрови технологии. 

Очертаният научен проблем предопредели и хипотезата на 

нашето изследване – тя се състои в предположението, че 

разработването и внедряването в практиката на иновационен 

модел във възпитателно-образователния процес на 6 – 7- годишните 

деца, по примера на учебното съдържание по „Околен свят“, ще 

съдейства за достигането на съответните държавни 

образователни стандарти съгласно новия закон и наредбата за 

предучилищно и училищно образование. 

 

Предмет на изследването е въздействието на 

експерименталния иновационен образователен модел върху 

ефективността на процеса на обучение за формиране на готовността на 

6 – 7-годишните деца за училище. 

 

Обект на изследването са количествените и качествените 

показатели, характеризиращи ефективността на иновационните 

технологии в образователно направление Околен свят в 

подготвителната група за училище. 
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ПЪРВА ГЛАВА 

ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ И ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА 

 Първа глава на дисертационния труд е декомпозирана в пет 

основни параграфа, като всеки от тях съдържа отделно обособени 

тематични точки. 

Параграф 1.1. е посветен на възникването и развитието на 

педагогиката, където е представен историко-теоретичен анализ за 

времето от древността до съвременните аспекти на педагогиката. 

В този праграф на дисертационния труд се извежда 

обобщението, което се свежда до постановката, че  философите от 

древния изток са с определени педагогически възгледи, които се 

характеризират с авторитарното възпитание, съдържат 

наставления и норми на поведение.  

Повечето автори на нашето съвремие се обединяват около 

схващането, че възникването и развитието на педагогическата наука е 

сложен процес, който е неотделим от социалния прогрес. В първите 

периоди от развитието на човечеството не се говори за педагогическата 

теория. Знанията в областта на педагогиката се развиват като елемент на 

философията. Те не се открояват със специална последователност и 

систематизираност.  

В древността философията интегрира в себе си знания за 

природата, човека и обществото. По-късно, едва през 16–17. век се 

появяват педагози теоретици, които разработват специално 

педагогически проблеми. Като резултат на потребностите на 

икономиката от кадри със съответно образование, педагогическата 

теория се развива преди всичко по посока на разработване на 

проблемите на обучението и образованието [Бижков и Белова 1987: 

67]. 

С настъпването на новото време (вж. пар. 1.1.3.) се поставят 

основите на буржоазната педагогика, за която  съществуват известни 

различия по отношение на идеите на западно-европейската и от друга 

страна на руската педагогическа наука, за която всепризнато като 

основоположник е посочен Константин Дмитриевич Ушински.  

Той въвежда две нови дидактични форми в детската градина – 

занимания с игров замисъл и образователно съдържание и занятия за 

учебна дейност, която подготвя ограмотяването. К. Д. Ушински постига 

оригинални възгледи  за играта като самостоятелна и свободна 

творческа дейност на детето [Колев 2005: 161]. 
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От възникването до края на новото време и съвременната 

епоха в науката за педагогиката многократно се поставя сложният 

въпрос за нейната периодизация. Ние подкрепяме твърдението, че 

последният етап започва през средата на 20. век и продължава досега 

[Марев 1983: 11 – 17]. Този етап Д. Василев определя като: период на 

разцвет на педагогическата наука. Този етап все още продължава 

[вж. Василев 1992: 10].  

Изложеното макар и съвсем накратко предполага 

изследването на съвременните  аспекти на педагогиката (вж. пар. 1.1.4.) 

и извеждане на обобщенето, че глобализацията на света и бързото 

развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 

поставя образователната система пред предизвикателството 

своевременно да се търсят и прилагат подходящи методи за 

приложението им в обучението.  

На настоящия момент най-големи резерви и възможности за това 

предоставят информационните и комуникационните технологии. 

Проследявайки тяхното развитие и съответните методи на обучение, 

учените от 50-те години на 20. век до наши дни отделят схематично пет 

етапа: 1950 г. – 60г. Бихевиоризъм; 1970г. – 80г. Когнитивизъм; 1990г. 

Конструктивизъм; след 2000г. е етапа на Взаимно обучение – взаимна 

връзка между съдържанието, контекста и съобществото. Това е времето 

на революционните технологични иновации. През петия етап се 

разработват технологиите за Web-базирано обучение и други 

технологии за обучение. 

В параграф 1.2. се разглежда същността на възпитателно-

образователния процес в детската градина: представя се обща 

характеристика на педагогическия процес в детската градина; 

анализират се психо-физическите особености на 6 – 7-годишните деца 

и тяхната готовност за приложение на иновационни образователни 

технологии; проследяват се особеностите на познавателната им 

активност; особеностите на активността на общуването;  мотивите 

на поведение; формиране на самостоятелност и особено т. 1.2.2.5. 

където вниманието ни е концентрирано върху готовността на детето 

за училище. 

Разглеждането на същността на възпитателно-образователния 

процес в детската градина – параграф 1.2., завършва с анализа на 

дейностите в детската градина (т. 1.2.3.) и спецификата на обучението 

в детската градина (т. 1.2.4.). 

Относно дейностите сме отбелязали, че в ЗАКОНА за 

предучилищно и училищно образование и НАРЕДБА №5 не е 

представена обобщена класификация на техните видове в детската 
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градина. Анализът на структурата и общите функции на видовете 

дейности позволяват те да бъдат разграничени на: основни и 

допълнителни, а в контекста на ЗАКОНА за предучилищно и 

училищно образование и НАРЕДБА №5 образователните дейности са 

основен приоритет в работата на детската градина.  

Обучението в детската градина е целенасочен, съзнателен, 

организиран процес за даване на знания, умения и навици на децата под 

прякото ръководство на педагога и участието на детето като активен 

субект. За разлика от игровата дейност, в обучението активността е 

насочена към определен дидактичен резултат. Обучението е свързано 

с ученето и с развитието на учебната дейност [Петрова и кол. 2001: 250] 

и при широко използване на интерактивните методи. Според вида на 

дейност и специфичната активност на обучаемите те се разпределят в три 

групи: 

Интерактивни методи и прийоми, които може да се 

използват в детската градина и взаимодействието с родителите, са: 

прости упражнения за развиване на емпатия; морални дилеми, 

свързани с вземане на решение; изграждане на социална мрежа за 

подкрепа; съвместна дискусия; драматизация на житейски случки; 

симулация; жива картина; ситуационни игри и др. Чрез активното  

общуване и дейността у децата се изгражда отношение към предметния 

свят, към собственото аз и към социалното поведение. С помощта на 

интерактивните методи децата имат възможност да разберат, че 

изглеждат различно и могат да изразяват различни мисли и чувства. 

Родителите осъзнават тяхната роля и влияние за развитие на детето.  

Някои от интерактивните игри и упражнения, които се 

прилагат в детската градина, са: Интервю, Кой такъв, Верига ( за 

конструиране на текст по предметни картини), Минута за говорене, 

Довърши изречението, Добри ръце (игра за разделяне децата на двойки 

за следващите дейности), Танц в кръг, Подари цвете, Рисуване със 

затворени очи, Кой съм аз, Магическа пръчка и други  

Вариантите на използваните интерактивни игри в детската 

градина са много и зависят от образователното съдържание или от 

целта, която си е поставил учителят. В детската градина всяко дете има 

възможност да се изяви. Улеснява се адаптирането на децата към нова 

ситуация, ежедневно се използват интерактивните методи за развитието 

на способностите им за тяхната екипна активност в отделни дейности. 

Чрез интерактивните методи се постига индивидуалност, творчество, 

разнообразие, удоволствие, стимулиране, самоуважение, 

сътрудничество, успех, работа в екип, интерес.  
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Във връзка с казаното дотук относно интерактивните 

методи и подходи, за създаването на нашия „ М о д е л  н а  

и н о в а ц и о н н и  о б р а з о в а т е л н и  т е х н о л о г и и  в  

п р е д у ч и л и щ н а  в ъ з р а с т “  и по-конкретно за „ Л а п б у к  

т е х н о л о г и я т а “  приложихме следните интеркактивни 

методи: творчески задачи, обучаващи игри и социални проекти. 

Като акцент на първа глава си позволяваме да определим 

параграф 1.3. – Иновационни образователни технологии в детската 

градина. 

В него на първа позиция анализираме същността и 

определение на понятието технология. 

В по-широк план под технология се разбира система от 

логически, последователни, паралелни и смесени дейности, насочени 

към постигане на определен резултат. Технологията е 

задължително свързващо звено между теорията и практиката. 

Изучаването на технологиите цели преди всичко развитие на 

технологично мислене.  
Все пак не можем да загърбим постановката, че съвременните 

технологии се основават на постиженията на научно-техническия 

прогрес и са насочени към производството на продукт: материалната 

технология създава материален продукт, информационните 

технологии – информационен продукт, но същевременно естеството на 

дисертационния труд изисква от нас да се концентрираме върху 

технологиите в образованието. 

Според Д. Павлов те се свързват с: процеса на обучение; 

техники, методи, форми; с разнообразни средства. Първата група 

свързва технологиите в образованието с процеса на обучение. Това дава 

основание да се използва преди всичко понятието педагогически 

технологии или дидактически технологии, или технологии за 

преподаване и технологии за учене [Павлов  2001: 23]. 

Д. Павлов определя  компютърната група като образователна 

технология, която включва голям брой съвременни технологии: 

информационни, мултимедийни, интернет, диалогови, конферентни, 

дистанционни, непрекъснати, виртуални. Новата информационна среда, 

според него, променя не само технологиите, а и образователните 

ценности, потребности и интереси. Авторът обобщава, че 

компютърните образователни технологии са новото лице на 

образованието, чрез тях се развива мисленето, предоставя се 

неограничен достъп до научна информация, информационна 

пренаситеност, глобализация на информационните процеси и други 

[Павлов 2001: 67–73]. 



 

[Въведете текст] 
 

Според П. Петров (1991) педагогическата технология може 

да се разглежда като вид социална технология, която преработва, 

модифицира, моделира, конструира една или друга теория, принципи, 

подходи и методи на различни области на науката за образователни и 

възпитателни цели. Пред нея като наука се поставят … за разрешаване 

по-общи, теоретико-методологически проблеми и множество по-

частни, специфични въпроси. П. Петров съотнася педагогическата 

технология към методологическата проблематика. 

За излизане от подчертаното понятийно разнообразие си 

позволяваме да цитираме и приемем в голяма степен дефиницията на 

Световната организация ЮНЕСКО за понятието педагогическа 

технология като най-обхватна и научно-обоснована. Тази дефиниция 

от позициите на системния подход на създаване, прилагане и 

определяне на целия процес на преподаване и усвояване знания с 

отчет на техническите и човешки ресурси, и взаимодействието им, 

способства за решаване на задачите за оптимизацията на формите 

на образование. 

Нашата позиция за приобщаване към дефиницията на 

ЮНЕСКО в никакъв случай обаче не игнорира становищата на наши и 

чужди автори: П. Петров (2001); В. Кларин и Г. Селевко и др. за 

педагогическата технология. В техните разработки се подчертава, че 

педагогическата технология трябва да удовлетворява основни 

методологически изисквания: да има научна база, да се опира на 

определена научна концепция, научнообосновани цели. При 

педагогическата технология трябва да са налице всички признаци на 

системата: взаимовръзка на всички части, логика на процеса, 

цялостност и т.н. 

В методологическа последователност в т. 1.3.2. следва нашето 

теоретично изследване върху същността  и определението на 

иновационните педагогически технологии. 

Подобно на понятието технология, така и тук – относно 

понятието иновация, се натъкваме на  изобилие като: иновации, 

иноватика, иновационна дейност, иновационна сфера, държавна 

иновационна политика, иновационен потенциал, иновационна идея 

(доктрина), иновационна програма, иновационно обучение, иновационни 

решения и др.  

В тази част на дисертационния труд, ръководени от целта и 

задачите на изследването, ние се стремим да разкрием спецификата на 

иновациите в контекста на образованието. Според Ст. Кръстева 

понятието иновация в образованието се нарича … такава промяна, при 

която чрез използване на изобретение или съществуващи вече 
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инструменти по нов начин се въвеждат в практиката нови и полезни 

методи, техники, продукти и услуги, и така създаденото ново 

измерение за действие и реорганизация в обществото [Кръстева 2008: 

5]. 

За иновациите в образованието е характерно и това, че те 

зависят от много равнища на функциониране на системата и 

могат да се осъществят на много от тях. Така описана иновацията 

е обвързана с нейното разпространение. По този начин тя се 

превръща в съзнателно планиран целенасочен процес и има 

възможността да оказва влияние на системата като цяло 

[Такворян 2012: 37]. 

Изложеното до тук относно понятието педагогическа 

иновация позволява да заключим, че то се характеризира със 

специфична многосмисловост и многозначност, но в по-тесен аспект 

изследователски интерес за нас представлява т.нар. преднамерена 

педагогическа ситуация и възможностите за разглеждането ѝ като 

иновационна практика при работа с деца от предучилищна възраст.  

При педагогическата иновация става дума за особен вид 

нововъведение, за процес, съответстващ на нов тип разбиране и мислене, 

насочен към хуманистичните ценности и към детето като уникална 

ценност и неповторим индивид. Педагогическата иновация решава 

организационни и съдържателни проблеми в определена образователна 

област (занималня, детска градина, училище, класна стая) [Радкова 2012: 

95]. 

В следващите точки на параграф 1.3. излагаме пространен 

анализ на използваните от нас игрови технологии (1.3.3.); „Лапбукът” – 

иновационна образователна технология (1.3.4.) и  информационните 

технологии (1.3.5.). Поради ограниченията в обема на автореферата не ги 

представяме в дълбочина. 

Анализ на образователното съдържание по образователно 

направление „Околен свят” е изложен в параграф 1.4. на 

дисертационния труд. 

Завършващата част на първа глава е свързана с основния 

методологичен акцент – Постановка на проблема и хипотеза на 

изследването (пар. 1.5.), който съвсем накратко е представен в уводната 

част на автореферата. 
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ВТОРА ГЛАВА 

МЕТОДОЛОГИЯ, МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

2. 1. Методология на изследването 

Методологичната основа (платформа за разгръщане на 

алгоритъма на нашите изследователски действия) е гносеологията и 

съвременното познание за предучилищното възпитание и образование,  

както и действащите днес парадигми за приложение на иновационни 

образователни технологии в детската градина. 

2.1.1. Цел и задачи на изследването 

Цел на нашето изследване е да разработим модел на 

комплексна иновационна образователна технология за предучилищна 

възраст и да установим нейната приложимост и ефективност във 

възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца. 

Основни задачи  на изследването: 

1. Да се издирят и анализират специализираните 

информационни източници и да извършим теоретичен анализ като 

очертаем научния проблем по темата на дисертационния труд и 

формулираме работната хипотеза. 

2. Да конкретизираме основните работни понятия на 

изследването. 

3. Да установим квалификацията, знанията, отношенията, 

нагласите и компетенциите на детските учители за използването на 

иновационните технологии в условията на детската градина. 

4. Да се проучат знанията, нагласите и отношенията на 

родителите и децата от подготвителната група за използването на 

иновационните образователни технологии. 

5. Да конструираме и приложим в обучението на 6 – 7-

годишните деца експериментален комплексен иновационен 

образователен модел и да оценим неговата ефективност във 

възпитателно-образователния процес. 
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6. Да обработим статистически получените емпирични данни от 

диагностичните процедури и да извършим анализ на количествените и 

качествени резултати от проведения психолого-педагогически 

експеримент. 

7. Да разработиме таблици за оценка на постиженията на децата 

в резултат на възпитателно-образователния процес при прилагане на 

модела на иновационните технологии. 

8. Да запознаем научната общност в направлението 

предучилищна и училищна педагогика с резултатите от нашата 

експериментална работа чрез изискуемата публикационна дейност, 

съгласно индивидуалния план на докторанта. 

  

2.1.2. Предмет и обект на изследването 

 Предмет на изследването е въздействието на 

експерименталния иновационен образователен модел върху 

ефективността на процеса на обучение за формиране на готовността на 

6 – 7-годишните деца за училище. 

 Обект на изследването са количествените и 

качествените показатели, характеризиращи ефективността на 

иновационните технологии в образователно направление Околен свят в 

подготвителна група. 

 

2.1.3. Субекти на изследването:   

 за решаване на трета задача с помощта на 

специализирана анкета изследвахме 88 детски учители (вж. Прил. №1 

към дисертационния труд); 

 във връзка с четвърта задача изследвахме 51 родители с 

помощта на различна специализирана анкета (вж. Прил. № 2 към 

дисертационния труд) и интервюирахме 51 деца. 

 

2. 2. Методика на изследването  

За решаване на основните задачи и постигане целта на 

изследването използвахме комплексна методика: метод на теоретичен 

анализ и синтез, педагогически експеримент, педагогическо 

наблюдение, социологически методи – анкета, интервю, входяща и 

изходяща диагностика, математико-статистически и графични 

методи за обработка на емпирични данни и визуализиране на 

резултатите. 

 Метод на теоретичен анализ и синтез. Анализите за 

възникването и развитието на педагогиката, същността на възпитателно-

образователния процес в ДГ и иновационните образователни 
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технологии  осъществихме на базата на 129 информационни източника: 

учебници, учебни помагала и методически ръководства – 76, сборници – 

8, списания – 14, интернет ресурси – 10 и други. 

 Социологически методи: 

 Анкета – писмена авторска анкета за проучване 

нагласите, компетенциите и отношението на детските учители за 

приложението на иновационните технологии в условията на детската 

градина в края на месец септември 2017г. Поместена е като  прил. №1 в 

дисертационния труд. 

 Анкета с родителите относно приложението на 

иновационните технологии – лапбук технологията, игровите технологии 

и информационните технологии в дома и в предучилищното заведение. 

Поместена е като  прил. №2 в дисертационния труд. 

 Интервю – в него включихме 14 въпроса за събиране 

на информация относно мнението, интересите и мотивацията на децата 

от четвърта подготвителната група за  лапбука и информационните 

технологии  в дома и в детската градина. Поместено е като  прил. №3 в 

дисертационния труд. 

 Метод на моделиране: Нашите модели се отнасят към 

детерминираните –  анализ на реалните процеси в обекта; създаване на 

базов модел и провеждане на изследване; основна цел на моделирането; 

анализ на резултатите; проучване – анализиране – модел.  

 Обучаващ педагогически експеримент: по същество 

нашият педагогически експеримент е преобразуващ (обучаващ). 

Насочен е към решаване на педагогически и психологически задачи – 

изследване ефикасността на различни форми на обучение и възпитание 

[вж. Пирьов 1997: 163]. Неговата цел беше да въведем във 

възпитателно-образователния процес със 6 – 7-годишните деца „Модел 

на иновационни образователни технологии в ПУВ“. За целта 

разработихме 15 педагогически ситуации за експерименталния модел 

на обучение, които се провеждаха два пъти месечно. Компонентите 

(технологиите) от предложения иновационен модел (информационни 

технологии, лапбук технология и игрови технологии) допълваха 

учебното съдържание на образователно направление „Околен свят“. 

При разработването на педагогическите ситуации включихме тези 

понятия. 

В репрезентативната извадка за педагогическия експеримент 

участваха 51 деца, посещаващи ДГ „Брезичка“ и ДГ „Дружба“. Децата 

бяха разпределени в две групи – контролна група (КГ) от 23 деца в ДГ 

„Брезичка“, от които 10 момичета и 13 момчета, и експериментална 
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група (ЕГ) – 28 деца от четвърта подготвителна възрастова група, от 

които 10 момичета и 18 момчета.  

Педагогическият експеримент се осъществи от месец септември 

2017 г до месец май 2018 г.(вж. прил. №9). 

 Педагогическо наблюдение. По своята същност нашето 

педагогическо наблюдение е пряко, текущо, цялостно и многоаспектно.  

 Входяща и изходяща диагностика.  

Диагностичните процедури проведохме в началото и края на 

експерименталната работа.  

Входящата диагностика по образователно направление 

„Околен свят“ (ПС Природен свят и СС – Социален свят)  проведохме 

по 5 критерия : 

1. Ориентиране в растителния свят (ПС); 

2. Ориентиране в животинския свят (ПС); 

3. Ориентиране в животинския свят (ПС); 

4. Познаване на социалната среда, в която детето живее – дом, 

детска общност (СС); 

5. Откриване, представяне и описване на различни емоционални 

състояния при общуването с други деца (СС) (вж. Прил. №6 ).  

Изходящата диагностика по образователно направление 

„Околен свят“ проведохме по 12 критерия:  
1. Ориентиране в неживата природа и влиянието ѝ върху 

растителния и животинския свят и поведението на хората. (ПС) 

2. Ориентиране в неживата природа и влиянието ѝ върху 

растителния и животинския свят и поведението на хората. (ПС) 

3. Ориентиране в неживата природа и влиянието ѝ върху 

растителния и животинския свят и поведението на хората (ПС) 

4. Ориентиране в растителния свят (ПС) 

5. Ориентиране в животинския свят (ПС) 

6. Спазване на правила за безопасност при 

съприкосновение с природата (ПС) 

7. Осъзнаване на необходимостта от грижи за птиците и 

от правото им на живот (ПС) 

8. Самоизразяване в детската общност (СС) 

9. Оценяване на правилата за безопасно поведение (СС) 

10. Разпознаване на предметите и тяхното предназначение 

(СС) 

11. Ръководи своето поведение от общоприети правила 

(СС) 

12. Проявяване на оценъчно отношение към средата за 

живот (СС) (вж. Прил. №6 ) 
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Резултатите от анкетните проучвания с детските учители и 

родителите, интервюто с децата, входящата и изходящата диагностика 

по описаната методика обработихме статистически. Основно 

използвахме програмата Mikrosoft Excel. В зависимост от задачите на 

изследването са приложени следните статистически методи: 

алтернативен (честотен) анализ, вариационен анализ, сравнителен 

анализ – t – критерий на Стюдент, корелационен анализ.  

Намерените стойности за средните квадратични отклонения 

използвахме за съставяне на таблици за оценка по метода на сигмалните 

отклонения на В. Щефко в пет степени на словесна оценка. 

Някои от изчислените статистически величини представихме 

графично  за визуализация на резултатите – основно за честотните 

разпределения на асиметрията и на ексцеса на разпределението на 

променливите величини. 

 

2.3. Организация на изследването  

Организацията на работата за изпълнение на поставените 

задачи се осъществи в три основни етапа в периода 2015 – 2018 година. 

Първи етап – обхваща времето от месец юни 2015г. до месец 

август 2017г. На този етап конкретизирахме темата на изследването, 

проучихме информационните източници и уточнихме: научния проблем 

на изследването и хипотезата; обектът, предметът, целта и задачите 

на изследването. Паралелно с това разработихме авторски модел за 

иновационните образователни технологии и план – конспектите за 

планираните педагогически ситуации, които включихме в 

педагогическия експеримент. 

Втори етап  – обхваща периода от месец септември 2017 до 

месец май 2018 година, през който сформирахме контингента на 

изследването – 6 – 7-годишни деца, разпределени в контролна и 

експериментална групи, и протече входящата и изходящата диагностика 

по образователно направление Околен свят. В рамките на втория етап 

извършихме и социологическите проучвания. 

Трети етап – обхваща времето от месец май 2018 г. до месец 

август 2018 г., през което обработихме получените емпирични 

резултати, извършихме анализ на конкретните количествени и 

качествени параметри като резултат от експерименталната работа и 

приключихме написването на дисертациония труд и неговото 

полиграфическо оформление. 
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ТРЕТА ГЛАВА 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

  

3.1. Анализ на резултатите от анкетното проучване с 

детските учители 

Важен фактор, от който зависят резултатите от възпитателно-

образователния процес, е педагогическият състав на детската градина. В 

тази връзка проведохме анкетно проучване с 88 детски учители от 

детски градини в градовете Шумен, Добрич, Варна, Велико Търново, 

Павликени и  Габрово (вж. въпросника в Прил. № 1). 

Целта на анонимната анкета бе да се проучат нагласите, 

компетенциите и отношението на детските учители относно  

приложението на иновационните образователни технологии – „Лапбук 

технология“, информационните технологии и игровите технологии в 

образователно-възпитателния процес. 

Събраните анкетни карти подложихме на честотен 

статистически анализ. Резултатите са представени в дисертационния 

труд цифрово в табличен вид – табл. № 14 и графически чрез 

използване на кръгови диаграми. 

Отговорите на първи въпрос (вж. диаграма №1) разкриват 

данни, че съществуват резерви за привличането в детските градини на 

учители, завършили предучилищна педагогика с чужд език (ПУПЧЕ). 

Разкритата квалификационна картина подсказва, че съществуват и 

реални възможности за продължаващо обучение в по-високи 

квалификационни степени. Това се доказва и от увеличаващия се брой 

кандидати за обучение в ПФ на ШУ „Еп. Константин Преславски“ в 

съответните магистърски и докторски програми (вж. табл. №15 и 

диаграма №1). 
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Информацията по втори въпрос разкрива възрастовата 

структура на  детските педагози (вж. диаграма №2). С най-висок 

процент – 31,8%, са учителите на възраст от 45 до 55 години. Следват  

детските учители на възраст между 35 – 45 години – 28,4%. Педагозите 

на възраст от 55 до 65 години са 23,9%. 

Закономерно за действащите социални условия броят на 

младите детски учители е най-нисък – 15,9%. Резултатите показват, че 

учителската професия е застаряваща и е необходимо да се предприемат 

мерки за подмладяване  и развитие на педагогическия състав.   

 
 

Диаграма № 1 – честотно разпределение на отговорите по въпрос №1 

 

 
 

Диаграма №2  – честотно разпределение на отговорите по въпрос 2 
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Интересът и активността на детските учители към повишаване 

на своята следдипломна квалификация се илюстрира от отговорите на 

въпрос №3. Най-общият извод е, че този интерес отсъства или е слаб – 

около една четвърт от анкетираните детски педагози – 22,7%, не 

притежават професионална-квалификационна степен. Най-висок е 

процентът на учителите с пета  професионална-квалификационна степен 

(ПКС) – 33%. Около една четвърт – 20,5%, са детските педагози с 

четвърта ПКС. Първа степен притежават – 10,2% от анкетираните 

учителите, а 6,8 % от тях са с втора и трета професионална-

квалификационна степен. Изненадващ е фактът, че към времето за 

провеждането на анкетирането нито един детски педагог не притежава 

образователно научна степен „доктор“ или в момента да разработва 

дисертация или да кандидатства за посочената степен
1
 (вж. диаграма 

№3). 

 

 
 

Диаграма № 3 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 3 

Четвърти въпрос разкрива динамиката на трудовия стаж на 

детските учители. От диаграма № 4 е видно, че най-висок е процентът – 

                                                           
1
 В момента на приключване на дисертационната разработка се 

наблюдават положителни тенденции. На лице са успешно защитени 

докторантури и се увеличава броят на кандидатстващите за конкурси 

(б.а.) 
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30,7%, на учителите, които притежават до 10 години трудов стаж. 

Следват тези, които са с трудов стаж над 30 години – 28,4%. Най-нисък 

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

Тълкуванието на наблюдаваното честотно разпределение е логично да 

обвържем с въпроса, който вече дискутирахме – въпросът за възрастта 

на заетите в педагогическия процес учители. Прозира опасността, че 

много от тях ще бъдат в пенсионна възраст и ще се очаква недостиг на 

педагогически кадри. 

 

 
Диаграма №4  – честотно разпределение на отговорите по въпрос 4 

 

Въпрос №5, по своята вътрешна структура, може да се 

определи като многокомпонентен. Отговорите разкриват следното: най-

висок е процентът на учителите – 50,1%, които желаят да се обучават и 

специализират в областта на приложение на иновационните технологии 

във образователно-възпитателния процес; на втора позиция застават 

учителите – 38,5%, които желаят да придобият компетенции за спряване 

с агресията и насилието, и на трета позиция застават учителите –  20,5%, 

които искат да придобият знания, умения и компетенции по 

чуждоезиково обучение. Сравнителният анализ на изложените 

процентни съотношения индиректно разкрива актуалността на нашата 

ориентация към тематиката на дисертационния труд. Второ – високият 

процент на детските учители, които проявяват интерес към 

иновационните технологии, доказва адекватната реактивност на 

педагогически ресурси към необходимостта от перманентно 

усъвършенстване на образователно-възпитателния процес в детската 

градина (вж. диаграма № 5). 
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При структуриране на въпросите в анкетната карта за 

учителите включихме въпрос №6 – Какво би ви мотивирало да 

посещавате форми за допълнителна квалификация?, като се 

съобразявахме основно с изискванията на НАРЕДБА № 12 от 

01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 

от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. – издадена от министъра на 

образованието. Отговорите по този въпрос разкриват две основни 

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

допълнителна квалификация, свързани с кариерното развитие – 28,4% и 

2. Посещаване на форми за допълнителна квалификация, свързани с 

тематиката на обучението в детската градина.  

 

 
 

Диаграма № 5 – честотно разпределение на отговорите по въпрос 5 

 

Другите подвъпроси разкриват финансовата страна на 

проблема за допълнителната квалификация. 28,4% предпочитат 

безплатната форма, а 19,3% желаят допълнителната квалификация да 

бъде финансово осигурена от работодателя. 

 Що се отнася до тенденциите, които коментирахме във 

връзка с шести въпрос, допълнителна информация получаваме от 

въпроса за предпочитаните форми на продължаваща квалификация и 

придобиване на по-висока професионална квалификация и по-висока 
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квалификационна степен – въпрос №7. Най-висок е процентът – 69,3%, 

на детските учители, които предпочитат – семинари, тренинги, 

практикуми, лектории и други. С  по 18,2%, са педагозите,  които са 

посочили специализации, свързани с методическата, психологическата, 

педагогическата подготовка и другите, които предпочитат форуми за 

представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа 

дейност, за професионална изява и представяне на добри практики или 

постижения. Други организационни форми не са посочени от нито един 

от педагозите. 

Проучването разкри факта, че по-голяма част от анкетираните 

учители са запознати с „Лапбук“ и възможностите му за приложение 

като интерактивна информационна папка и иновационна технология – 

56,8%. Това подсказва, че педагозите се интересуват от иновационните 

технологии и ги прилагат. Висок процент от изследваната извадка – 

43,2%, изостават в тази сфера (вж. таблица №22). Представеният анализ 

подсказва, че е необходимо да се набележат административни мерки и 

вземат управленчески решения, за да се осигури на учителите 

допълнителна квалификация, така че да бъдат в крак с времето и да не 

изостават при паралелното нарастване на компетенциите на децата в 

тази електронизация на бита. 

 

Таблица 22 

 

Запознати ли сте с „Лапбук” и възможностите му за 

приложение като интерактивна информационна 

папка и иновационна технология? 

Отговор Да  Не  

Брой  50 38 

Процент (%) 56,8 43,2 

 
Логични са отговорите на девети въпрос. Голяма част от 

детските учители считат, че „Лапбук“ може да се приложи за решаване 

на образователни задачи в четвърта подготвителна възрастова група – 

53,4%, тъй като са запознати с иновационната технология. Само 4,6% от 

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

са запознати с този тип образователна технология.(вж. диаграма № 8). 
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Диаграма №8  – честотно разпределение на отговорите по въпрос 9 

 

Въпрос №11 осветлява активитета и мотивацията на децата да 

участват в разработването на Лапбук. Според учителите относително 

висок е процентът на децата, които изявяват желание да участват в 

изработването – 47,8%. 1,1% от децата по преценка на учителите са 

индифирентни към тази дейност, а за останалите 51,1% педагозите не 

намират достоверен отговор. 

В подкрепа на използването на Лапбук технологията във 

възпитателно- образователния процес застават и родителите на децата – 

40,9% са дали утвърдителен отговор – въпрос №12. Само 5,7% са 

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

Последното подсказва, че педагозите в детската градина трябва да 

извършват образователна дейност с родителите за същността и 

нововъведенията в работата с техните деца. 

Анкетирането разкри, че родителите (по мнение на учителите) 

могат да бъдат привличани за съвместна работа с децата си в 

изработването на Лапбук. 42% са дали утвърдителен отговор – въпрос 

№13. Може да се очаква, че от контингента учители –50%, които са 

неориентирани в проблематиката, някои от тях впоследствие вероятно 

да се приобщят към идеята за съвместна работа с децата (вж. табл. 

№24). 

Анализът на проучването сред учителите разкри още, че около 

една трета от детските педагози са запознати със съвременните 

технологии, базиращи се на компютърните образователни технологии, 

две трети от учителите считат, че това са най-вече информационните, 

мултимедийните и интернет. Резултатите показват, че по-голямата част 

от учителите не са наясно на какво се основават съвременните 

технологии. Отговор „Всички изброени“ са посочили – 35,2% от 

педагозите. Най-голям процент – 51,1%, от учителите са дали отговор 

„Мултимедийни“, след тях отговор „Интернет“ са посочили – 43,2%, 
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голяма част от детските педагози са дали отговор „Информационни“ – 

39,8%. Най-малко са учителите, посочили отговори: „Виртуални“ – 

13,6%, „Диалогови“ – 12,5% и „Конферентни“ – 9,1%. 

Таблица 24 

 

Родителите биха ли участвали в изработването на 

„Лапбук” заедно с децата си? 

Отговор  Да  Не  Не мога да 

преценя 

Брой 37 7 44 

Процент (%) 42 8 50 

 
Анализът на последния въпрос – Какви трудности трябва 

да се разрешат във вашата детска градина, за да се използват 

дигиталните технологии? показва, че за да се използват дигиталните 

технологии в детската градина, трябва да се разрешат трудности от 

финансов характер. Най-висок е процентът на анкетираните учители, 

посочили отоговор трудности от финансов характер – 86,4%. 

Педагозите, които са посочили отговор трудности от базови условия, 

са 15,9%, което показва, че не всички детски градини разполагат с 

необходимото пространство за прилагане на дигиталните технологии. 

Нисък е процентът на учителите, които са посочили отговор трудности 

от дигитален характер. Малка част от педагозите – 6,8%, имат 

трудности от информационен характер. 

Анализът на анкетното проучване с детските учители 

позволява да направим следните изводи: 

 необходимо е въвеждането и приложението на 

иновационни образователни технологии във възпитателно-

образователния процес в детските градини; 

 детските учители проявяват интерес и желание да 

работят по модела с приложение на иновационните технологии във 

възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца, 

което предполага осигуряване на съответната допълнителна 

квалификация.  

 

3. 2. Анализ на резултатите от анкетата с родителите 

Основната цел на анкетата с родителите (вж. в ДТ –прил. №2) 

беше проучване мнението на родителите за използването на 

иновационните технологии, лапбук и игровите технологии в условията 

на детската градина и у дома. Проучването е осъществено по метода на 

отзовалите се – 51 родители: от ДГ “Брезичка” с 23 родители и от ДГ 
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“Дружба” с 28 родители на подготвителните групи – контролна и 

експериментална.  

Анкетата съдържа 14 айтеми, като някои от въпросите дават 

възможност за повече от един избираем отговор. Анкетирането е 

проведено еднократно на 20 септември 2017г. Получените резултати 

обработихме чрез използването на честотния статистически анализ. 

Изчислените стойности представихме в сборна таблица №35.  

 

 

 

 

 

Таблица 35 
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 Тридесет и осем родители – 74,5%, са посочили, че 

използването на средства за информационни технологии в четвърта 

подготвителна група ще повиши ефективността на педагогическия 

процес. Четирима родители – 7,8%, са посочили отговор не. Девет 

родители – 17,6%, са отговорили, че не могат да преценят (вж. табл. 

№42 и диаграма №23). Анализът разкрива убеждението на 

родителите, че използването на средства за информационни 

технологии в четвърта подготвителна група ще повиши 

ефективността на педагогическия процес.  
Анкетното проучване сред родителите илюстрира активитета 

на родителите за съвместна игрова дейност в три групи от 

многообразието на игрите за предучилищна възраст:  

 двадесет и трима родители – 45%, са отговорили, че 

детето им проявява най-голям интерес към занимателните игри (Не се 

сърди човече, Пъзели, Карти и др.); 

 двадесет и един родители – 41,2%, са отоговорили – 

подвижни игри (игри с топка и други спортни средства, игри на 

открито); 

 двадесет родители – 39,2%, са посочили игри с 

електронни средства (компютър, таблет, смартфон и др.).  

Процентните съотношения на предпочитанията към 

определените игри са близки, което доказва, че родителите и децата 

съвместно проявяват равнозначен интерес към тях. 

Десети въпрос се отличава с тематична насоченост, която е 

тясно обвързана с темата на дисертационния труд. Въпросът – 

Запознати ли сте с „Лапбук“ и възможностите му за приложение 

като интерактивна информационна папка и иновационна технология? 

разкри интересни за нас отговори на родителите. Най-висок е процентът 

на родителите, които не са запознати с „Лапбук“ и възможностите му за 

приложение в детската градина и у дома – 74,5%. Тринадесет родители 

– 25,5%, са запознати с „Лапбук“ (вж. табл. №45).  

Изложеното позволява да направим извода, че „Лапбук“ е 

нова и непозната иновационна за родителите технология, която би 

могла да се приложи във възпитателно-образователния процес в 

детската градина.  
Четиринадесети въпрос следва да се приеме като обобщаващ 

за всички анализирани до тук айтеми. Подкрепата на родителите за  

използването на иновационните технологии в детската градина е 

категорична – 82,4%. Прави впечатление, че няма родители, които не са 

в състояние да преценят своя отговор.  Индиректно това означава 

наличие на висока степен на осведоменост на родителите по тези важни 
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за съвременната дидактика в детската градина информационни 

парадигми (вж. табл. №49). 

 

 

Таблица №49 

 

Отговори Да Не Не мога да 

преценя 

Общо 

Брой родители 42 9 - 51 

Процент (%) 82,4 17,6 - 100 

 
Резултатите от анализа на анкетното проучване с 

родителите в много голяма степен са във взаимовръзка с анкетното 

проучване с учителите и интервюто на децата. Като съвкупност 

те идват в подкрепа на нашите идеи за разработване на модел за 

интегриране на подходящи иновационни  технологии и 

въвеждането му във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-

годишните деца.  

 

3.3. Анализ на резултатите от интервюто с децата от 

четвърта подготвителна възрастова група 

Интервюто с децата от четвърта подготвителна възрастова 

група проведохме на основата на съставен от нас въпросник. Целта на 

интервюто беше да съберем информация, свързана с целта на нашето 

дисертационно изследване за иновационните технологии във 

възпитателно-образователния процес, през призмата на детското 

познание и мислене. 

Въпросникът се състои от 14 айтеми. Някои от въпросите 

предоставяха възможност за повече от един отговор (вж. прил. №3). 

Процедурата по интервюирането проведохме еднократно в края на 

месец септември 2017г. с общо51 деца – 23 деца от ДГ “Брезичка“ 

контролна група и 28 деца от ДГ “Дружба” експериментална група. 

Резултатите от интервюто са представени в обобщена таблица № 50. 

При структуриране на въпросите за интервюто очаквахме 

проявление на голяма условност в отговорите на децата. В друг аспект 

отчитахме и естествената реактивност на децата да търсят помощ от 

възрастните. Водени от тези съображения си позволихме да 

формулираме следващия – седми въпрос: Ще потърсиш ли помощ от 

някого, за да направиш папка с картинки по определена тема?  За 

постигане на по-голяма разбираемост на словосъчетанието „определена 

тема“ пояснихме с пример: за характеризиране на животните като 
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живи същества от книжките Моята пътечка към училището. Тридесет 

и две деца – 62,7%, отговориха  с „Да“. Това показва несигурност в 

децата и очакване на помощ от някого, за да направят подобна папка с 

картинки.  Деветнадесет деца – 37,3%, считат, че могат да се справят 

самостоятелно (вж.  диаграма №28). 

Последващият анализ на отговорите на децата при 

допитването  по въпрос 8 разкри за неоснователни нашите 

предварителни притеснения, които изложихме за въпрос №8 за 

адекватността на понятията и представите на децата при изработването 

на папка с картинки по определена тема.  

 

Таблица №50 
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Диаграма №28  – честотно разпределение на отговорите по въпрос 7 

 

 

В резюме – резултатите от анализа на интервюто с 

децата от двете подготвителни групи разкриват:  

 наличие на достатъчен резерв, знания, умения и 

компетенции у децата за насочено участие в сферата на 

социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа за 

обкръжаващата близка социална среда, придобиване на култура на 

поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска 

игрова дейност като предпоставки за готовността за училище;  

 засилен интерес и мотивация на децата в четвърта 

подготвителна група към приложението на иновационните 

технологии във възпитателно-образователния процес; 

 нараснали способности за самостоятелна работа на 

6 – 7-годишните  деца с разнообразните дигитални средства и 

технологии; 

 възможност за интегрирано използване на 

иновационните технологии във възпитателно-образователния 

процес на децата в условията на детската градина и в домашна 

среда; 

 

3.4. Резултати от моделирането на иновационните 

образователни технологии за 6 – 7-годишните деца в предучилищна 

възраст 

Във връзка с темата на дисертационния труд проектирахме 

Модел №1 за иновационните технологии.  
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В Модел №1 осветляваме иновационните технологии като 

резултат на еволюцията на иновациите и технологиите и тяхната 

симбиоза. Както е видно от приложения, модел структурните и 

функционални връзки са изключително сложни. Съвременният акцент 

при моделирането е върху агресивното навлизане на информационните 

технологии във възпитателно-образователния процес в предучилищното 

и училищното образование. Въпреки че хардуерните и софтуерните 

технологии се възприемат като твърде сложни системи, в контекста на 

нашите идеи и разработка става въпрос за практико-приложно 

използване на: програмируеми играчки, таблет, лаптоп, компютър, 

интерактивна дъска и мултимедиен проектор. 

По-късно като се съобразихме със законовата и нормативна 

база на предучилищното образование и реалните процеси и 

закономерности на системата, конструирахме основния модел, който 

трябваше да бъде експериментиран (вж. модел №2).   

На базата на концептуалните постановки в Модел №2 

планирахме 15 педагогически ситуации (вж. прил. №5), по които 

трябваше да се реализира обучението на 6 – 7-годишните деца от 

експерименталната група.  

За методическото осигуряване на експерименталното 

обучение приложихме адекватни методи, които се използват в 

съвременната предучилищна педагогика. Те са структурирани в Модел 

№3.  

Една част от тях са издържали проверката на времето, но 

друга част, към които могат да бъдат отнесени активните и 

интерактивните методи, все още се развиват и обогатяват. 

 

3. 5. Анализ на педагогическия експеримент  

За създаване на коректен сравнителен анализ на постиженията 

на децата от контролната и експерименталната група, по обобщените 

критерии, получените резултати от съответните диагностични 

процедури за потвърждаване или отхвърляне на хипотезата на 

изследването, обработихме с помощта на методи на математическата 

статистика – вариационен и корелационен анализ. 

 

3.5.1. Вариационен анализ на емпиричните резултати от 

педагогическия експеримент 

Резултатите от вариационния статистически анализ са 

поместени: за контролната група деца в таблица №61, за децата от 

експерименталната група – таблица №62. 
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В структурно отношение посочените таблици са еднотипни, 

що се отнася до диагностичните процедури по съответното 

образователно направление (легенда: ПС – 1 – Природен свят – първо 

изследване; ПС – 2 – Природен свят – второ изследване; СС – 1 –

Социален свят – първо изследване; СС – 2 –Социален свят – второ 

изследване; ОС – 1 – Околен свят – първо изследване; ОС  – 2 – Околен 

свят – второ изследване). 

Сравнителният анализ е в две насоки: вътрешно групов за 

дефиренцирано наблюдение на промените в контролната и отделно в 

експерименталната група, и междугрупов – за сравняване на 

стойностите на двете репрезентативни извадки. 

За визуализация на разпределението на случаите в отделните 

извадки прилагаме част от графиките на разпределението. То е 

характерно за случайните величини и се нарича нормално 

разпределение на Гаус. 
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В таблица №61, както вече отбелязахме, са групирани 

статистическите показатели за трите образователни направления и 

диагностичните процедури за съответната група. 

 

 

Таблица №61 

Вариационна таблица – контролна група 

 

 
 

По образователно направления Природен свят са 

диагностицирани 23 деца. Рангът на вариативността (като най общ 

показател за разсейване) е 27 точки, който предопределя коефициент на 

вариативност V = 25,7%. Известно е от статистиката, че при 

вариативност над 10 % наблюдаваните репрезентативни извадки се 

характеризират с разнородност. В нашия случай става въпрос за 

разнородност в регистрираните представи и умение на децата. Визуална 

представа за това получаваме от фигура №1. 

От нея е видно, че е налице нормално разпределение, но с 

подчертана лява асиметрия на Гаус Лапласовата крива – Аs = -1,86 и 

ексцес Ех = -2,57. Както за асиметрията, така и за ексцеса следва да се 

отбележи, че са над критичните стойности. Средната стойност за 

контролната група AV = 30,4 точки се придружава от 7,8 точки средно 

квадратично отклонение. 

В края на експеримента наблюдаваме значително нарастване 

на средната стойност на 57,2 точки, но коефициентът на вариативност 

намалява на 19,4%. Това означава, че оказаното въздействие със 

средствата, методите и формите по образователно направление 

Природен свят е позитивно и е довело до макар ѝ неподчертано 

хомогенизиране на контролната група. 
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От таблицата е 

видно, че разликата 

d от 26,8 точки в 

полза на изходящата 

диагностика е 

значима. При това тя 

е статистически 

достоверна, което се 

потвърждава от t = 

2,8 и гаранционна 

вероятност Pt = 

95,1%. 

За 

образователно 

направление ПС – 

експериментална 

група, установяваме 

различия по 

показателя за вариативност. Разпределението на постиженията по 

образователно направление Природен свят  в края на опитно 

изследователската работа се илюстрира от фигура №2, където 

асиметрията на кривата е -2,00, а коефициентът на ексцес е 4,52. 

Във вариационна таблица №62 за експерименталната група –  

статистическата картина на показателите за Природен свят е в голяма 

степен сходна с тази при контролната група.  

Характерна особеност е, че средната стойност при 

диагностиката на изход е значително по-висока от тази на вход – 

констатираната разлика d е 28,7 точки, при това също потвърдена с 

висока степен на гаранционна вероятност Pt = 95,1%. Следователно е 

налице статистическо основание да приемем твърдението, че 

средствата, методите и формите на работа по експерименталния модел 

за въвеждане на иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес са по-ефективни в сравнение с тези, по които се 

работи  с децата от контролната група.  

Статистическите показатели, които характеризират 

образователното направление Социален свят за контролната група, се 

отличават със сходна динамика по подобие на предходното 

направление. Има възходящо нарастване на средните стойности от 

20,6 на 42,7, значителен прираст – d = 22,1 точки, наличие на висока 

гаранционна вероятност – 95,1% и незначителна динамика в 
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коефициента на вариативност – между 18,1% на вход и 19,4% на 

изход.  

Разбира се в контекста на сравнителния анализ, за нас е по-

важно да характеризираме резултатите в същото образователно 

направление, но с децата от експерименталната група. Изразената 

динамика (вж. табл. №62 ) е определено по-доказателствена за 

оказаното експериментално въздействие. 

При експерименталната група се наблюдава подчертан спад от 

средна към ниска вариативност, което подсказва хомогенизиране на 

групата, т.е. знанията, уменията и компетенциите на децата  по 

иновационните технологии от ЕГ се изравняват.  

Вариационна таблица – експериментална група

 Таблица №62 

 
 

В методологическата и методическата част на дисертационния 

труд подчертахме, че образователното направление Околен свят е с 

най-голямо факторно тегло, защото дефакто интегрира направление 

Природен свят и Социален свят. Сравняването на статистическите 

показатели отново показват сходна картина: нарастване на средните 

стойности при диагностиката на изход, което предопределя по-високи 

стойности на разликите за d: съответно 48,9 за КГ и 55,5 за ЕГ. 

Разликите са подкрепени  от необходимата гаранционна вероятност –  Pt  

> 95,0%. Динамиката на коефициентите за вариативност се 

характеризира с: за КГ е в зоната на средна вариативност, а за ЕГ 

подчертано ниска – при входящата диагностика V = 6,3%, а на изход – 

9,3%.  

 

3.5.2. Експериментални резултати – корелационен анализ 
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В научноизследователската работа в сферата на педагогиката за 

прецизност и най-вече за разкриване на динамиката на вътрешната 

структура на процеса на обучение се използва корелационният анализ. 

Във връзка с тези съображения ние планирахме подобна статистическа 

обработка на емпиричните резултати. Получените корелационни 

коефициенти – r, изчислени по метода на обикновена линейна 

корелация, са представени в обобщена интеркорелационна матрица (вж. 

табл. №63).  

За удобство при сравнителния анализ в матрицата са 

поместени в огледален план изчислените корелации за зависимостите на 

променливите величини при контролната група (долен ляв сегмент) и за 

експерименталната група (горен десен сегмент). 

При интерпретацията на корелационните зависимости се 

съобразявахме с доказаната и признатата от статистиката класификация:  

при r до 0,3 слаба; при r от 0,3 до 0,5 умерена; при r от 0,5 до 0,7 

значителна;при r от 0,7 до 0,9 голяма; при r над 0,9 много голяма; 

*Знакът пред коефициента означава посоката на зависимост. 

 Наблюдаваните корелационни коефициенти за зависимостите 

на точковите оценки между образователните резултати при трите 

направления за контролната група разкриват, че те са в зоната на голяма 

(от r – 0,7) до много голяма  (r – 0,97) зависимост. 

 

Таблица №63 

Интеркорелационна матрица 
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ПС – Природен свят 

СС – Социален свят 

ОС – Околен свят 
Корелационната зависимост между ПС – 1 и ПС – 2 за КГ е r 

=0,91. Високата (почти пълна функционална зависимост) се обяснява 

със запазване на стабилна вътрешна структура, докато зависимостта 

между ПС – 2 и СС – 2 е r =0,77. Същевременно взаимовръзката между 

СС – 2 и ОС – 2 при КГ е r =0,92. Интерпретираните корелационни 

зависимости в голяма степен потвърждават направените изводи от 

вариационния анализ. Корелационната структура, представена на модел 

№1, презентира функционалните връзки и взаимозависимости. 

Естествено се очертава много голямата корелационна взаимозависимост 

между входящата и изходящата диагностика за Околен свят – r 

=0,966.(вж. в ДТ модел №1). 

За експерименталната група се разкриват следните различия в 

сравнение с контролната група:  

o по-широк диапазон на степените на зависимост – от 

слаба до много голяма – r > 0,9; 

o корелационните коефициенти за експерименталната 

група се различават съществено от аналогичните за контролната група. 

Това може да бъде обяснено  с факта, че при ЕГ са въведени за 

експериментиране иновационни технологии за образователния процес и 

за постигане на държавните стандарти по образователно направление 

Околен свят. Показателно за това е корелационната зависимост на 

изходящите резултати за ОС с ПС – 2 – r =0,72. Значителна е 

зависимостта и между изходящата диагностика за СС и за ОС – 2 – r 

=0,610. Голяма корелационна зависимост съществува и между 

резултатите на входяща и изходяща зависимост за Околен свят – r 

=0,725 (вж. модел №2);  
o нарастването на корелационните зависимости по 

посока на изходящата диагностика разкрива усъвършенстване на 

вътрешната структура на възпитателно-образователния процес като 

интегрален резултат от приложения експериментален модел;  

 

 

3.6. Анализ на резултатите от педагогическото наблюдение 

Съгласно описаната във втора глава методика, по своята 

същност и насоченост  нашето педагогическо наблюдение е пряко, 

текущо и многоаспектно. По време на провеждане на конкретните 

планирани педагогически ситуации наблюдавахме индивидуално децата 
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за: интерес,  желание и мотивация за използване на информационните 

технологии; затруднение при боравенето с „Лапбук ” и интерактивни 

играчки на 6 – 7-годишните деца; концентрация и разпределение на 

вниманието; проява на умора и др.  

 

Таблица №64 

 

 
В приложената таблица №64 са представени обобщените 

резултати от педагогическото наблюдение. Те са групирани в 

последователни сегменти. Анализът им води до изводите: 

 децата проявяват устойчив интерес към 

информационните технологии в структурата на планираните 

педагогически ситуации. Необходимо е също така да направим 

паралел с резултатите от интервюирането на децата. Логически е 

налице скрита положителна корелация в коментираните 

конструкти. 

 положителните резултати от наблюдението 

относно афинитета на изследваните деца към използваните във 

възпитателно-образователния процес  в експерименталната група 
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информационни технологии потвърждава в голяма степен тяхното 

включване в нашата експериментална концепция за 

конструирането на опитния модел. 

 информационните технологии, работата с 

„Лапбук“ и използването на интерактивни играчки в 

образователния процес по направлението се отличава с устойчив 

интерес и висока степен на желание за работа с тях, което е 

важно условие и фактор за подобряване качеството и 

ефективността на възпитателно-образователния процес. 

При текущото наблюдение констатирахме някои приоритети 

на индивидуален интерес за използване на иновационните технологии: 

Те могат да се обобщят, както следва: 

 при информационните технологии: 

o приоритет на индивидуален интерес на децата е 

работа с интерактивна дъска; 

o приоритет на индивидуален интерес наблюдавахме при 

избор на поставените мултимедийни задачи и тяхното изпълнение. 

 при работа с лапбук: 

o приоритет на индивидуален интерес е новата книжка 

„Лапбук“; 

o приоритет на индивидуален интерес са конкретни 

задачи за работа с „Лапбук“, които поставяхме в различните 

планирани ситуации. 

 при опериране с интерактивни играчки: 

o приоритет на индивидуален интерес към работата с 

интерактивните играчки; 

o приоритет на индивидуален интерес към поставените 

игри с интерактивните играчки и изпълнението на задачите, свързани 

с тях. 

Представеният анализ и обобщението на 

наблюдаваните приоритети на индивидуален интерес в 

интегралния възпитателно-образователен процес със 

средствата, методите, подходите и формите на иновационните 

технологии по нашия експериментален модел с 6 – 7-годишните 

деца ще ни помогне в по-нататъшната ни работа за 

усъвършенстването и внедряването на апробираната 

образователна парадигма.  
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ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ   

От изложеното в уводната част на дисертационния труд ясно 

прозира, че темата е твърде провокативна и същевременно 

иновативна, защото в нейния научен формат се преплитат 

основополагащи за съвременното познание за същността на човека 

теории, сложни концепции за неговото развитие и усъвършенстване 

на фона на световните и национални потребности, както и търсенето 

на ефективни подходи за постигането на най-доброто. Още повече, че 

става въпрос за най-ценния капитал на човечеството и народите – 

децата.  

Самата тема: Иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес на 6 – 7-годишните деца ни потопява в облака 

на предизвикателствата и необходимостта да осъзнаем влиянието на 

технологиите – особено на интелектуалните, върху умственото развитие 

на децата от подготвителните групи за училище. Убедени сме, че от 

това впоследствие ще зависи общественият живот и дори навиците на 

човечеството, при условие че се запазят процесите на глобализация. 

След извършения исторически и теоретичен анализ се 

убедихме, че независимо от актуалността на темата на изследване се 

изправяме пред неща, явления и процеси, които са свойствено вътрешно 

противоречиви страни и тенденции на предучилищното образование. 

Въпросът е ясен: Не избързваме ли с даването на приоритет на 

въвеждането  на иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес на децата от предучилищна възраст? От друга 

страна се надига съмнението, че забавянето ще ощети умственото и 

социалното адаптиране на децата към новите интелектуални 

технологии! От тази позиция ние считаме, че липсата на образователно 

направление Информационни технологии в НАРЕДБА №5 и съответно  

Държавни образователни стандарти за придобиване на дигитални 

компетентности е определен образователен вакуум. Независимо че по-

скоро се наблюдават предпоставки за придобиване на дигитални 

компетентности (вж. Приложение № 6 към чл. 28, ал. 2, т. 6 – 

Образователно направление Конструиране и технологии), 

първоначалното запознаване с информационните и комуникационните 

технологии е подчертано недостатъчно. 
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В аспектите на изложеното приемаме, че борбата на 

споменатите противоположности дава вътрешен импулс на развитието и 

че противоречията ще се решат в близко бъдеще чрез изчезване на 

старото и възникване на новото. Светът днес е друг – неговото настояще 

и бъдеще са немислими без перманентна адаптация на човека към 

електронния технологичен бум. Съмнения за това не трябва да има. 

Децата от новите поколения вече са с други познавателни способности и 

капацитет, а образователните институции, технологии и педагогически 

ресурси вече са в позицията на догонващи. Всичко това се детерминира 

и от факта, че интелектуалното развитие на 3 – 7-годишните деца не е 

само натрупване на знания и представи. То е свързано и със степента 

на развитие на интелектуалните процеси и способности – памет, 

мислене, внимание, въображение, както и с формирането на 

познавателно отношение към обкръжаващия свят и с развитието и 

познавателните потребности [Факирска 2012: 27].  

Разкритите при историческия и теоретичния анализ факти, 

доказателства за процеси и явления, закономерности и педагогически 

тенденции, както и резултатите от нашата експериментална работа, 

позволиха да синтезираме следните изводи: 

1. Съобразявайки се с количествените натрупвания и 

качествени изменения, както и с тенденциите в световното и 

българското образование в процеса на тяхното движение и  развитие, 

политическите сили и държавните институции в Република България 

направиха поредната решителна крачка за финализиране на 

образователната реформа. Обективен израз на тези усилия е ЗАКОНЪТ 

за предучилищното и училищно образование от 2016 г. и поредици от 

нормативни документи, сред които е НАРЕДБА №5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование и НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за 

общообразователната подготовка. Взети заедно тези законодателни 

стъпки поставят пред всички нива и институции в образователната ни 

система много сериозни, отговорни и трудни за разрешаване задачи. 

Ударен участък, трябва да признаем без преувеличение, е 

предучилищното образование и възпитание. 

2. Сред трудностите и отговорностите на настоящия етап 

от еволюцията на българското образование е  задължението ни да се 

съобразяваме с бързо развиващата се информационна среда, която 

променя не само технологиите, а и образователните ценности, 

потребности и интереси. Интелектуалните технологии, сред които 

засега доминира т. нар. компютърна група (информационни, 

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

се определят като новото лице на образованието, чрез които  се развива 



 

[Въведете текст] 
 

мисленето и се осигурява придобиване на съвкупност от 

компетентности – знания, умения и отношения, необходими за 

успешното преминаване на детето към училищното образование.  

3. Важно условие и фактор за успеха на предучилищното 

образование да успее да положи основите за учене през целия живот и 

за постигане на прогрес при прилагане на интелектуалните технологии 

във възпитателно-образователния процес  е социалната триада учители 

– родители – деца. Нашето проучване в тази сфера разкри следното: 

3.1. Анкетното проучване с детските учители установи, че 

учителската професия е застаряваща и е необходимо да се предприемат 

мерки за подмладяване  и развитие на педагогическия състав. 

Разкритата квалификационна картина подсказва, че съществуват  

реални възможности за продължаващо обучение в по-високи 

квалификационни степени. Интересът и активността обаче на детските 

учители към повишаване на своята следдипломна квалификация 

отсъства или е слаб – около една четвърт от анкетираните детски 

педагози – 22,7% не притежават професионална-квалификационна 

степен. Удовлетворяващо е, че най-висок е процентът на учителите – 

50,1%, които желаят да се обучават и специализират за приложение на 

иновационните технологии във възпитателно-образователния процес в 

детските градини. Тази ориентация всъщност е в подкрепа на 

въвеждането и приложението на иновационни образователни 

технологии във възпитателно-образователния процес в предучилищна 

възраст. 

Детските учители проявяват интерес и желание да работят по 

експерименталния модел с приложение на иновационните технологии 

във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-годишните деца, 

което предполага осигуряване на съответната допълнителна 

квалификация в основните теоретико-методически и практико-

приложни аспекти на проблема.   Всичко това може да се постигне 

бързо и лесно, защото детските педагози са запознати и успешно 

прилагат социалните мрежи като възможност за комуникация и 

професионално общуване между колеги, с родители, между учители и 

деца (ученици) и други субекти. 

От позициите на анализа за възможностите и заплахите за 

използването на дигиталните технологии в базовите за изследването 

детски градини се доказва с 86,4% от мнението на учителите е, че това е 

финансирането на процеса. 15,9% от педагозите считат, че  трудности 

произтичат и от битовите условия – т.е. не всички детски градини 

разполагат с необходимото пространство за прилагане на дигиталните 

технологии. Това недвусмислено разкрива, че за осигуряването на 
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успеха при въвеждането на интелектуалните технологии и постигането 

на предвидените нови държавни образователни стандарти ще бъдат 

необходими своевременно сериозни финансови ресурси. Следователно 

основен фактор за развитието и усъвършенстването на нашия 

модел са финансовите и материални ресурси. Според ЗАКОНА за 

предучилищното и училищно образование  финансирането на 

предучилищното образование се регламентира от глава шестнадесета – 

Финансиране и имущество и основно раздел I – Финансиране (вж. с. 92). 

Основен лост за управление на финансите на държавните и общинските 

училища е системата на делегиран бюджет, която със своите 

предимства има и съответните рестрикции, които могат да бъдат 

стагниращи за разгръщане на интелектуалните технологии в  детските 

градини. 

3.2. Родителите на децата, които участват в експеримента, се 

характеризират със сравнително добра осведоменост по проблема.  Те 

считат, че  разработването и прилагането на  иновативен модел (чрез 

ИКТ) от педагогически ситуации, би спомогнал за успешно решаване на 

възпитателно-образователни задачи в детската градина. Според тях 

компонентите на модела  на иновационните технологии – „Лапбук 

технология“, „Информационни технологии“ и „Игрови технологии“ ще 

допринесат за цялостното развитие на личността на детето и за 

формирането на ключови компетентности – знания, умения и 

отношения, които са необходими за успешното преминаване на детето 

към училищно образование. 

Резултатите от анализа на анкетното проучване с родителите в 

много голяма степен са във взаимовръзка с анкетното проучване с 

учителите и интервюто на децата. Като съвкупност те идват в подкрепа 

на нашите идеи за разработване на модел за интегриране на подходящи 

иновационни  технологии и въвеждането му във възпитателно-

образователния процес на 6 – 7-годишните деца.  

3.3. Резултатите от анализа на интервюто с децата от двете 

подготвителни групи разкри: наличие на достатъчен резерв, знания, 

умения и компетенции у децата за придобиване на социални умения за 

общуване и самостоятелна детска игрова дейност като предпоставки за 

готовността за училище; засилен интерес и мотивация към 

приложението на иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес; нараснали способности за самостоятелна работа 

на 6 – 7-годишните  деца с разнообразните дигитални средства и 

технологии; възможност за интегрирано използване на иновационните 

технологии на децата в условията на детската градина и в домашна 

среда. 
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Разкритите гореизброени реални и потенциални възможности 

на децата от подготвителната група за училище – експериментална 

група, в значителна степен се допълват и от мнението на учителите и 

родителите: според учителите относително висок е процентът на децата, 

които изявяват желание да участват в изработването на Лапбук– 47,8%, 

а в подкрепа на използването на Лапбук технологията във 

възпитателно- образователния процес застават и родителите на децата – 

40,9% дали утвърдителен отговор. 

4. Педагогическият експеримент разкри следните 

доказателства и изводи: 

 За образователно направление ПС – експериментална 

група установяваме различия по показателя за вариативност. От малка – 

V = 8,6% при входящата диагностика, в края на експерименталната 

работа тя нараства на 13,9%, т.е. попада в зоната на средната 

вариативност. Допускаме, че експерименталните средства, методи и 

форми на работа са повлияли в известна степен за дехомогинезиране на 

експерименталната извадка. По-скоро за това влияние е оказал малкият 

обем на резпрезентативната извадка и вероятно на други недоказуеми 

фактори. 

 Прирастът за успеваемост на изход при 

експерименталната група е значително по-висок. Следователно е на 

лице статистическо основание да приемем твърдението, че средствата, 

методите и формите на работа по експерименталния модел за въвеждане 

на иновационните технологии във възпитателно-образователния процес 

са по-ефективни в сравнение с тези, по които се работи  с децата от 

контролната група.  

 Сравнителният анализ на статистическите показатели, 

които характеризират образователното направление Социален свят за 

контролната група, се отличават със сходна динамика по подобие на 

предходното направление. Има значителен прираст – d = 22,1 точки. 

Допускаме, че това се дължи на добра организация и ефективност на 

реализираната педагогическа дейност, което е положителен атестат за 

учителите. Разбира се в контекста на сравнителният анализ, за нас е по-

важно да характеризираме резултатите в образователно направление 

Околен свят, но с децата от експерименталната група. Изразената 

динамика е определено по-доказателствена за оказаното 

експериментално въздействие, което води до прираст – d = 55,5 точки. 

При експерименталната група се наблюдава ниска – под 10% 

вариативност, което подсказва хомогенизиране на групата,  т.е. 

знанията, уменията и компетенциите на децата  по иновационните 

технологии от ЕГ се повлияват еднопосочно и в еднаква степен. 
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 Установените корелационни зависимости и тяхното 

нарастване по посока на изходящата диагностика разкрива 

усъвършенстване на вътрешната структура на възпитателно-

образователния процес като интегрален резултат от приложения 

експериментален модел, което от своя страна потвърждава резултатите 

от вариационния анализ.   

5. Анализът на резултатите от педагогическото 

наблюдение позволи да маркираме няколко междинни обобщения, 

изложени в параграф 3.6., които предопределят извода, че  

наблюдаваните приоритети на индивидуален интерес в интегралния 

възпитателно-образователен процес със средствата, методите, 

подходите и формите на иновационните технологии по нашия 

експериментален модел с 6 – 7-годишните деца, ще ни помогне в по-

нататъшната ни работа за усъвършенстването и внедряването на 

апробираната образователна парадигма. 

6. Изложеното обобщение и направените изводи 

позволяват в заключение да приемем съждението, че издигнатата от нас 

хипотеза на изследването се потвърждава и целта на дисертационния 

труд е постигната. Реализираните възпитателно-образователния 

резултати в рамките на експеримента защитават стойността на 

предложената от нас парадигма – Модел  на иновационните 

технологии във възпитателно-образователния процес на 6 – 7- 

годишните деца. 

 

ПРЕПОРЪКИ 

1. Да продължи усъвършенстване на модела за 

иновационните технологии във възпитателно-образователния процес на 

6 – 7- годишните деца в зависимост от тенденциите на развитие на 

интелектуалните технологии в образователното пространство и като за 

целта периодично и селективно  се провеждат нови изследвания върху 

отделни компоненти на системата. 

2. След филтриране на обширната информация в 

дисертационния труд да се подготви учебно помагало или методическо 

ръководство за същността, целите, задачите, мястото и аспектите на 

приложение на модела  за иновационните технологии във възпитателно-

образователния процес на 6 – 7- годишните деца. Този продукт би могъл 

да бъде полезен за студентите и педагозите в сферата на 

предучилищното образование и възпитание. 
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3. Във връзка с изискванията на ЗАКОНА за 

предучилищното и училищно образование за повишаване на 

квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти – раздел III; за кариерното развитие на педагогическите 

специалисти – раздел IV, както и на раздел V – за създаване на 

Информационен регистър на одобрените програми за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти към МОН, да се 

инициират постъпки пред департаментите за повишаване на 

квалификацията на учителите за разработването на учебни програми и 

курсове  за информационните технологии и приложението им във 

възпитателно-образователния процес на 6 – 7- годишните деца. 

4. Да се организират локални инициативи в ДГ за 

повишаване на квалификацията на учителите за информационните 

технологии в практико-методичен аспект и педагогически срещи за 

информиране на родителите и запознаването им с възможностите за 

подкрепа на децата в домашни условия.  

 

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ: 

 

1. Извършен е задълбочен анализ на съвременните 

теоретични основи и тенденции на развитие на предучилищното 

възпитание и образование в сложните условия на днешната 

реформаторска политика и на мястото и ролята на интелектуалните 

технологии за постигане на Държавните образователни стандарти 

съгласно ЗАКОНА за предучилищното и училищно образование. 

2. Разработена е концепция за създаване на модел за 

интегриране на подходящи  технологии за иновативност и ефективност 

в педагогическите практики и в организацията на образователния 

процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите; 

3. Създаден и апробиран в практиката е експериментален 

модел за въвеждането на иновационни технологии във възпитателно-

образователната работа със 6 – 7- годишните деца, придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

4. Извършен е преобразуващ педагогически експеримент, 

който на базата на лицензирани диагностични процедури и 

статистически достоверни проверки доказва надеждността на 

апробираните иновационни технологии и ефективността на приложения 

в практиката модел.  
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