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Дисертацията се състои от въведение, концепция, три глави, 

заключение и списък на използваната литература и приложения, с общ 

обем от 218 страници, които са разпределени по следния начин: Увод – 

3 стр., Първа глава – 54 стр., Втора глава – 30 стр., Трета глава – 88 стр., 

Заключение – 5 стр., Литература – 12 стр., Приложения – 18 стр. 

Литературата се състои от общо 152 заглавия, от които: на 

кирилица – 152 заглавия;  

Текстът на дисертацията е илюстриран с 68 таблици и 38 фигури, 

и допълнен с 4 приложения. 

Обемът на основния текст на дисертацията (съдържание, увод, к, 

три глави и заключение) се състои от 200 страници.  

 

 

 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и насочен към защита от Катедра 

„Технологично обучение, професионално образование и предучилищна 

и начална училищна педагогика“ на Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ на 16.10.2019 г.  

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 19.12.2019 г. в 

Корпус 2, зала № 211 на Педагогически факултет на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, от 11.00 ч. 
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УВОД  

 

Съвременният живот, с все по-бързото навлизане на технологиите 

във всички сфери, поставя пред теорията и практиката на 

образованието, освен традиционните въпроси на какво и как да учим в 

съвременните условия, един важен проблем – как да оформим човек, 

който да отговаря на изискванията на обществото в настоящето. Ето 

защо все по-често педагозите, занимаващи се с обучението на 

подрастващите, обръщат внимание на формирането на личностни 

качества, анализират процесите, които влияят на това. 

Затова и темата за личностното развитие на детето е особено 

актуална. Формирането на личността представлява процес на усвояване 

от човека на социалната сфера на обществения опит. Този процес е 

строго специфичен и се различава от усвояването на знания, умения и 

навици.  

Актуалността на проблема, интерпретиран в настоящия 

дисертационен труд, произтича и от факта, че основна цел на 

обучението в предучилищната група е създаване на компетентности,  

необходими за пълноценна реализация на личността в обществото. 

Новият Закон за предучилищното и училищното образование променя 

учебното съдържание в първи клас и повишава  изискванията към 

подготовката на децата за училище. Готовността за училище изразява 

резултатите от подготовката и зависи от нейното качество. Тя е 

съвкупност от морфофизиологическите и психологическите особености 

на детето, обезпечаваща успешния преход към системно организирано 

училищно обучение. Затова тя е обект на изследване на редица учени, 

европейски комисии, специалисти от министерството на образованието. 

Търсят се подходящи методи, средства и добри практики за повишаване 

ефективността и качеството й; анализират се резултати и се дават 

насоки.  

Научната значимост на проблема произтича от: констатираното 

нарастване на броя неправилни отговори на тестовете, проверяващи 

готовността на децата за училище; назрялата необходимост за търсене 

на нови решения в практиката на обучението в подготвителните групи 

във връзка с новия Закон за предучилищното и училищното 

образование от 2015 г.;  оптимизирането на процеса на овладяване на 

различни компетентности. Точното и обосновано детерминиране на 

критериите за установяване нивото на готовност за училище от 

позициите на педагогическата наука е предпоставка за адекватно 

планиране и реализиране на обучението. 
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Социална значимост. Необходимо е да се усъвършенства 

процесът на формиране на различни компетентности, на базата на които 

се създават условия за развитие на всеобща грамотност и култура на 

детето. Изграждат се умения, за да се усвои цялата система от знания.  

 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три 

глави, заключение и изводи, библиографска справка и приложения.  

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА ЗА 

ЛИЧНОСТНАТА ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА ЗА УЧИЛИЩЕ 

 

1.1. Общо понятие за личността и нейната структура 

Понятието за личност произлиза от думата „персона”, с която 

древните етруски са означавали маска. В Древен Рим под това понятие 

са разбирали начина, по който човек е отразяван в очите на останалите, 

а не самия човек с неговите качества, т.е. обозначавали са обществените 

функции на човека. Сегашното разбиране за личност се отличава 

значително от тези схващания.  (Марков, 2014 стр. 18) 

Съществуват различни класически и съвременни теории, 

разработвани от учени, занимаващи се с психология, педагогика, 

социология, генетика. 

Основните различията  между тях е спорът относно ролята и 

съотношението между биологичното и социалното като фактори за 

развитието на личността, като основно се разглеждат  два фактора: 

 равнището на развитие на социалните и естествените науки; 

 равнището и спецификата на социалните отношения в 

определен период от време в обществото. 

Затова в първа глава се разглеждат: 

 Общо понятие за личността и нейната структура 

 Особености на личностното развитие на 6-7 годишните деца  

 Подготовката и готовността на децата за училище  

 Проблемът за личностната готовност на децата за училище на 

съвременния етап  

  

 

 

 

 

 



7 

ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

 

2.1. Обект, предмет, цел и задачи на емпиричното 

изследване 

ОБЕКТ на настоящото емпирично изследване е готовността на 

децата за училище от подготвителните групи, проведено в пет групи 

на три детски градини в гр. Шумен.    

ПРЕДМЕТ на изследването е личностносната готовност на 6-7 

годишните деца за училище. 

ЦЕЛТА на изследването в дисертационен труд е да се установи 

равнището на личностната готовност на 6-7 годишните деца за 

училище.   

За постигане на тази цел е необходимо да бъдат решени следните  

ЗАДАЧИ:  

1. Да се проучи състоянието на проблема за личностната 

готовност за училище в педагогическата и психологическата 

литература. 

2. Да се определи структурата на личностната готовност на 

децата за училище. 

3. Да се подбере подходяща методика за установяване 

равнището на личностната готовност на децата от 

подготвителните групи на детските градини за училище.  

4. Да се проучи оценката на учители и родители за личностната 

готовност на 6-7 годишните деца за училище.  

5. Да се анализират получените резултати за готовност на 

децата за училище, като се подложат на статистическа обработка.  

6. Да се направят изводи и препоръки относно готовността на 6-

7 годишните деца за училище.  

 

 2.2. Методика и методология на изследването  

2.2.1. Методи използвани в изследването  

В настоящата дисертационна работа при решаването на 

изследователския проблем са използвани различни методи:  

1) Проучването и анализът на литературни източници се използва, 

за да се установи има ли разработени теоретични подходи за решаване 

на проблемите, свързани личностна готовност на 6-7 годишните деца 

за училище. Анализът на литературните източници осигурява 

теоретичната база при решаване на проблема, заложен в целта и 

задачите на изследването. 
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2) Диагностично наблюдение. Използвано е пряко наблюдение от 

учителя във връзка с оценяване равнището на личностна готовност на 

децата за училище.  

3) Анкетиране - Анкетният метод е широко приложим в 

педагогическите изследвания за постигане на  научноизследователските 

цели. Чрез приложението на този метод се събира богата информация за 

настоящото изследване за установяване равнището на готовност на 

децата за училище.  

За постигане целта на настоящия дисертационен труд се прилагат 

две анкети с учителите, преподаващи на децата от подготвителни групи 

в детската градина.  

Едната от използваните анкети е по методиката на Нежнова за 

диагностика на училищната готовност на детето. Тя се състои от 9 

въпроса в закрита форма, като на всеки един от тях се отговаря с 

тристепенна скала (приложение 1). Целта е да се определи 

мотивационната готовност детето за училищно обучение. Като 

инструмент за изследване в настоящия дисертационен труд се прилага 

при 126 деца.  

Разработената от Т. А. Нежнова методика е за оценка мотивацията 

за обучение при деца в предучилищна възраст. В педагогическата 

литература я наричат още „Беседа за училище”. Затова за постигане 

целта на дисертационния труд е адаптирана и използвана за 

установяване равнището на готовност на детето за училище. Основната 

роля на тази методика е изследване вътрешната позиция на бъдещия 

ученик и установяване характера на ориентацията му за училищно-

учебна дейност. 

В процеса на индивидуалното изследване на детето се задават 

въпроси, отговорите на които позволяват да се установят особеностите в 

неговата ориентация по отношение училището и обучението. За 

провеждане на анкетата под формата на беседа не е необходим 

специален материал. Въпросите се задават последователно, за да бъде 

беседата максимално непосредствена и естествена.  Преимуществената 

ориентация на детето към съдържанието на учебната дейност 

свидетелства за наличието на вътрешна позиция на ученик. 

Втората анкета, проведена с учителите е за диагностика на 

личностната готовността на детето за училище и се състои от 21 

въпроса (приложение 2). Изследвани са общо 48 учители.  

Третата анкета се провежда с родители (приложение 3). 

Анкетите с родителите се проведоха с цел да се получи информация за 

широк кръг от въпроси, които да помогнат на детето в началото на 

неговото обучение и да се получи информация за нагласата на децата за 
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постъпване в първи клас. Те са проведени по време на родителски 

срещи с общо 186 родителя.  

4) Проективен тест - Проективния тест в психологията се нарича още 

„личностен тест“. Основната му цел на приложение е да накара 

личността да отговори на двусмислени стимули, вероятно разкриващи 

скритите ѝ емоции и вътрешни конфликти. Това е различно от 

„обективния тест“, в който отговорите се анализират според 

универсални стандарти (критерии). Отговорите на проективните тестове 

се анализират чрез контент анализ. Проективна методика на Д. 

Лампенов „Дърво с човечета“ (приложение 4) се прилага като метод в 

настоящия дисертационен труд, тъй като в доучилищна възраст при 

децата преобладава нагледно-образното мислене, т.е. децата най-точно 

възприемат и изразяват нивото си на познания чрез образи. Задачите на 

тази методика са съобразени с тази възрастова особеност и се използват 

за диагностика.  

 

2.2.2. Инструментариум, използван в изследването  

2.2.2.1. Дигностика чрез методиката на Нежнова  

Готовността на детето за училище се отчита по пет показателя: 

физическо, познавателно, езиково, социално и емоционално 
развитие на детето. 

Критериите за готовност или не за училище са свързани с 

психологическата възраст на детето, която се измерва не във физическо 

време, а по мащаба на тяхното психологическото развитие. Трябва да се  

разбират на принципите на съставянето на диагностиката, която я 

отчита, да се познават референтните точки,  принципите на измеримост. 

Показателите за готовност за постъпване в училище включват три 

групи. 

Първата група показатели се отнася до разглеждането на общото 

развитие на детето, определението на психо-физиологични и 

интелектуална зрялост, образуване на усвояване на предпоставки за 

ограмотяване и математика (т.е. специфични механизми за усвояване на 

учебното съдържание), както и дали детето има създадени навици за 

учене, получени в подготвителната група 

Втората група показатели се отнася до  личностните 

характеристики на децата и ни позволява да идентифицираме основните 

взаимоотношения на детето със себе си и ситуациите в групата, да 

взаимодействието с връстниците и възрастните. Тази група включва 

лична, социална, емоционална зрялост.  

Третата група показатели се отнасят до здравето на детето, 

семейството като ресурс на готовността му и  адаптацията. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
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Наборът от предложени показатели позволява систематичен анализ 

на факторите, влияещи върху успеха на навлизането на детето в 

училище, процеса на адаптиране. 

Избрахме образец от съществуващите многобройни тестове за 

диагностициране личностната готовност на децата от предучилищна 

възраст за обучение методиката на Нежнова за диагностика на 

готовността  училищната готовност на детето (приложение 1).  

 

Оценка на мотивите за готовност за училищно обучение са 

групирани в три групи, описани в таблица 2.1.  

 

Таблица 2.1. Оценка на мотивите за готовност за училищно 

обучение 

№ 

въпроса 

Характеристика 

1, 2, 3 Отношение към училището 

4 и 7 Степен на осъзнатост на училищното съдържание 

на знанията 

5, 8, 9 Ориентировка на училищните форми  на 

поведения 

6  Готовност  за признаване на авторитета на учителя 

Всеки отговор на детето се оценява в тристепенна скала:  

„Да“ – 2 точки, „Не“ – 0 точки, „Не знам“ – 1 точки 

 

Сумата, получена от отговорите на всяко дете се съотнася със 

следните критерии:  

 18 точки – висока степен на социална адаптация. 

 От 14 до 17 – висока степен на формираност на мотивационната 

готовност 

 От 13 до 9  – средна степен  на формираност на мотивационната 

готовност. 

 По малко от 9 точки – ниска степен на формираност на 

мотивационната готовност. 

 

2.2.2.2. Диагностика чрез проективната методика „Дърво с 

човечета”  
Проективна методика „Дърво с човечета” е предназначена за деца в 

предучилищна и начална училищна възраст с автор П. Уилсон и 

адаптирана по Д. Лампенов.  
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В настоящата дисертационна работа е предназначена за 

диагностика на емоционално състояние, потребности за постижения, 

самооценка и взаимоотношенията на детето със социума.  

На детето се предлага формализирана бланка с готово изображение 

на конкретен сюжет – дърво с разположени върху него и под него 

човечета. Предоставят му се флумастери (моливи) червен и зелен. 

Използва се бланка без номерация. 

Инструкция-1: „Разгледай това дърво. Виждаш, че на него, до 

него и под него има множество човечета. Всяко едно от тях се намира в 

различно настроение и те се намират в различно положение: едно седи, 

друго стои, трето лежи и т.н. Сега, от теб се иска да вземеш червения 

флумастер и огради това човече, което прилича най-много на теб, има 

твоето настроение и се намира в твоето положение.  Ние ще проверим 

колко си внимателен”. 

Инструкция-2: „Обърни внимание, че по клоните на дървото има 

човечета. Представи си, че колкото по-нагоре стоят човечетата, толкова 

повече успехи имат те в училище. Сега, от теб се иска да посочиш онова 

човече, което според теб най-много отговаря на твоите лични успехи и 

постижения в училище”. 

Инструкция-3: „Сега от теб се иска още една задача. Вземи 

зеления флумастер и огради онова човече, което би искал да бъдеш, на 

кое място би на дървото желаеш да се намираш?” 

Интерпретация: Анализът на резултатите е насочен към следните 

показатели: 

-коя позиция на дървото е избрало детето за себе си; 

-с положението на кое човече се отъждествява детето; 

-какво е реалното положение на дървото и какво идеалното (това 

което иска да бъде); 

-какви са различията между „Аз-реално” и „Аз-идеално”; 

 

Интерпретацията за избора на позицията на избраните човечета е 

показана в таблица 2.2. 

 

Таблица 2.2. Ключ и интерпретацията за избора на човечетата 

№ 1, 3, 6, 

7 

= характеризират нагласа за преодоляване на 

препятствия 

№ 2, 19, 

18, 11, 12 

= общителност, дружеска подкрепа 

№ 4 = устойчиво състояние (желание за успех, но без да се 

преодоляват трудности) 

№ 5 = обща слабост, неголям запас от сили, изтощение, 
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пасивност 

№ 9 = мотивация за развлечения 

№ 13, 21 = отстраненост, изолираност, тревожност 

№ 8 = отстраненост от учебния процес, грижа за себе си 

№ 10, 15 = комфортно състояние, нормална адаптация 

№ 14 кризисно състояние, „Падане в пропастта” 

№ 20 = перспектива за завършеност на самооценката и 

нагласи за лидерство 

Забележка: 

(1) Следва да се отбележи, че позиция № 16 не винаги се разбира 

като позиция „човече, което носи на гърба си друго човече - № 17”, 

а се възприема като „поддържащо и прегръщащо човече - № 17”. 

(2) Нарисуваните човечета се намират в различни динамични пози, 

т.е. отразяват движения: седи; стои; лежи; скача; държи се; катери 

се; усмихва се; прегръща; пада; носи; поздравява; учудва се; скучае; 

почива; люлее; помага и пр. Освен това,  едни човечета са 

единични, но други се намират в двойка и изразяват определено 

взаимодействие. На трето място, има фигурки, които са достатъчно 

отдалечени от другите, като интерес представлява фигура № 8, 

изобразяваща „човече обърнало гръб на изследваното лице”. 

 

Методическите препоръки за диагностика на взаимоотношенията в 

обществото чрез тази методика на практика са насочени към 

използването й в по-широк вариант. На детето се предлага оцвети 

човече, което отговаря на неговата майка, баща, брат, учител, 

възпитател и др. (но това не е предмет на настоящото изследване).  

Прилагането на тази методика дава възможност за оптимална 

групова диагностика на децата в предучилищна възраст. Едновременно 

могат да се диагностицират голяма група от деца. Тъй като в 

предучилищна възраст децата все още не могат да пишат, се предлага да 

се използват цветни моливи за групова диагностика. Подходът е 

следния: „Всички да вдигнат жълтия молив, потърсете себе си и 

оцветете.  Всички да вдигнат зелен молив – потърсете своята майка и 

оцветете и т.н.“ Това позволява контрол върху работата и избягване на 

грешки. 

При прилагането на методиката за индивидуална диагностика на 

детето методически препоръки са за използване отново на цветни 

моливи и празна бланка. Тук има допълнителна възможност да се оцени 

емоционалното състояние на детето, връзката му с роднини и приятели. 

Полезно е да се попита кой от своето семейство (обкръжение) открива 

на картинката. 
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Друг интересен вариант е да се поиска от детето да посочи (оцвети) 

човекът, с който се намира в най-близки отношения. По-късно, при 

работа с родителите психологът може да прояви целенасочен интерес 

към това лице.   

 

2.2.3. Етапи и организация на изследването  

Разработването на настоящия дисертационен труд за изследване 

установяване равнището на личностна готовност на 6-7 годишните деца 

за училище, преминава през следните етапи:  

 Проучване на литературни източници и систематизиране на 

получената информация за личностното развитие на децата от 

предучилищна възраст и тяхната готовност за училище; 

 Разработване на методика и инструментариум на 

изследователската работа съобразно теорията и практиката на 

съвременното обучение в детската градина; 

 Организация и провеждане на експерименталното изследване; 

 Анализ и представяне на резултатите от изследването. 

 

Изучаването на готовността се проведе на основата на единна 

методика и инструментариум. 

1. Препоръки за провеждане на  експеримента, включващ описание 

на използваните методики, начин на провеждане и система на оценка. 

2. Таблици за нанасяне на резултатите  

3. Анкета с учителите 

4. Анкета с родителите 

5. Работни карти за децата 

 

Организация на изследването 

Емпиричното изследване в настоящата дисертационна работа се 

реализира в два етапа: 

І етап – констатиращ – входното равнище на личностна готовност 

на децата от подготвителна група за училище.  

Целта на този етап е да се установи какво е личностна готовност на 

децата за училище и на базата на това да се акцентира върху различни 

аспекти от учебното съдържания, което допринася за повишаване 

равнището им на готовност за училищно обучение.  

През този етап се провежда анкета с учители на три детски градини 

в пет групи, които преподават на деца от подготвителни групи в град 

Шумен.  Организацията и реализацията на този етап е през месец 

ноември на 2017 г.  
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ІІ етап – констатиращ изходно равнище на личностна готовност на 

децата от подготвителна група за училище.  

Целта на този етап е отново да се установи какво е личностна 

готовност на децата за училище в края на учебната година през месец 

май на 2018 г. 

През този етап се провеждат: 

- Анкета № 1 с учителите по методиката на Нежнова за 

диагностика на училищната готовност на детето (приложение 1); 

- Анкета № 2 с учителите за диагностика на личностната 

готовността на детето за училище; 

- Анкета № 3 с родители (приложение 3); 

- „Дърво с човечета“ - проективна методика с автор П. Уилсон 

и адаптирана по Д. Лампенов – за оценяване успешната адаптация на 

децата в училище (приложение 4).  

 

2.2.4. Критерии и показатели на изследването 

Провеждането на емпиричното изследване за личностната 

готовност на децата училище се базира на следните критерии и 

показатели: 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Готовност за приемане на социалната роля „ученик“ 

Познава 

правата на 

ученика; 

 

познавателни мотиви 

- интерес към новото; 

- интерес към способа за решаване и общия способ 

на действия; 

 социални мотиви;  

- стремеж да изпълнява социално-значима и 

социално-оценявана дейност, да бъде полезен на 

обществото; 

 учебни мотиви 

-стремеж да усвоява знания, умения и отношения 

Познава 

задълженията 

на ученика 

Отношение 

към 

училището 

-желание да спазва правилата в училище; 

- осъзнава необходимостта от осъществяването на 

учебна дейност; 

Отношение 

към 

учителите 

- Положително отношение към учителите; 

- Оценява професионалната роля на учителите; 

- Уважение към учителите 

Отношение 

към 

връстниците 

 

- Наличие на умения да общува и взаимодейства с 

връстниците си; 

- Наличие на умения да работи в колектива. 

- Отстоява своите позиции; 
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Отношение 

към себе си 

 

- Отношение към своите способности; 

- Отношение към своята дейност; 

- Адекватна самооценка. 

Нравствени 

качества 

 

-инициативност;   

-отговорност; 

-самостоятелност 

 

В резултат на проведената анкета с учители бяха разкрити 

следните нива на формиране на „вътрешната позиция“ за посещение на 

училище (приложение 1): 

Отговорите на въпроса „Искаш ли да ходиш на училище“ са 

изразени графично на фигура 2.1. От фигурата е видно, че резултатите и 

по показателя „Да“ през месец ноември са по ниски в сравнение с тези 

от месец май. Докато показателя „Не знам“ е с обратна тенденция – през 

месец ноември е с по висока стойност в сравнение с месец май. Това 

показва, че след работа с децата през цялата учебна година по новите 

образователни стандарти отношението на децата се е променили и 

тяхната готовност за училище се е повишила.  

 

Позицията на децата относно отлагането на посещението в 

училище с месец или година е изразена на Фигура 2.2.  

От фигурата е видно, че резултатите и по трите показателя „Не 

искам отсрочка“. „Ще си стоя в къщи“ и „Не знам“ през месец ноември 

са по ниски в сравнение с тези от месец май. Това доказва убедеността 

на децата за посещението им в училище. Силно впечатление правят 

резултатите по показателя „Не искам отсрочка“. Почти всичко деца от 

изследваната група не желаят да отлагат посещението си в училище, 

което отново показва тяхната готовност.  

 

На въпроса „Какво би правил, ако си в къщи, а другите деца са 

на училище“?, децата дават отговорите, отразени на фигура 2.3.  

И тук тенденцията за по-високи резултати при изходното равнище, 

проведено през месец май се доказва чрез резултатите от фигура 2.4.  

Освен това резултатите на фигура 2.4. показват, че 80% от децата 

пиха посъветвали детето, което не ходи на училище „Да се учи да чете“. 

Това отново доказва тяхната потребност да ходят на училище за да се 

научат да четат и пишат.  

През първия етап от изследването на входно равнище през месец 

ноември данните по критерия „Да се учи да чете“ и „Да играе“ са 

еднакви. В началото на учебната година децата възприемат училището 

като игра. Докато след края на учебната година мнението им по тези два 
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критерия драстично се различава. С доста по-голям превес са 

резултатите на отговора „Да се учи да чете“ спрямо отговора „Да играе“ 

(80%)  на (40%). Също така отговора „Не знам“ при втория етап е с по-

ниски стойности в сравнение с първия. Това изцяло показва, че децата 

са напълно готови за училище.  

 

Същата тенденция се наблюдава и при отговорите на децата на 

въпроса Какво би избрал да ходиш на училище или при теб ще идва 

учител в къщи? Резултатите от този въпрос са показани на фигура 2.5. и 

показват, че повечето от децата избират да посещават училище, вместо 

да бъдат обучавани в домашни условия. 

Резултатите от фигура 2.5. показват категорично мнението на 

децата, че предпочитат да ходят на училище вместо да се обучават във 

вкъщи. И през двата етапа на изследване (ноември и май) по-голям 

процент са резултатите за „училище“ в сравнение с „Обучение в къщи“ 

и „Не знам“ 

 

Следващия въпрос поставя децата в ситуация да избират кои да ги 

обучава (шести въпрос от анкетата на приложение 1). Резултатите са 

отразени на фигура 2.6.  

Данните на фигура 2.6. показват, че в началото на учебната година 

(52%) деца са предпочитали да бъдат обучавани от една от майките, 

докато след обучението си през учебната година през месец май 

резултатите са различни. По-голям е процента на децата които вече 

искат да ги обучава друг учител (74%), а не майката на едно от тях. Това 

показва, че децата започват да осъзнават ролята на учителя при 

обучението им и знанията, които той може да им даде спрямо майките 

им.   

 

Поставянето на децата  в ситуация да избират в кое училище 

искат да се обучават с повече математика или с повече рисуване е 

седмия въпрос от анкетата на приложение 1. Резултатите са показани на 

фигура 2.7.  

Според резултатите, показани на фигура 2.7. при входящото ниво 

обучението по математика и рисуване е еднакво, докато след края на 

учебната година при  изходящото ниво обучението по математика е с 

по-голям процент в сравнение с обучението по рисуване.  

Друга ситуация, в която са поставени децата да избират отново 

вида на училището, но този път свързано с реда и правилата или със 

свободните дейности е отразена на фигура 2.8. Това е осми въпрос от 

анкетата в приложение 1.  
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От представените резултати на фигура 2.8. е видно, че в началото 

на учебната година правилата за децата не са от особено значение, 

защото данните на отговор „Бих слушал“ и „Бих нарушавал“ са с близка 

стойност. Докато в края на учебната година тази тенденция е с друг 

статут. Резултатите на отговор „Бих слушал“ са с по-голям процент 

(74%) в сравнение с тези на отговор „Бих нарушавал“ (18%).  

Това показва, че след края на учебната година, след усвояване на 

учебния материал в подготвителната група децата започват да осъзнават 

ползата от обучението им, което е предпоставка за тяхната готовност за 

училище.  

 

Деветия въпрос от анкетата отразява предпочитанията на децата за 

наградата, която искат да получат при изпълнение на задачите. 

Резултатите са отразени на фигура 2.9.  

От фигура 2.9 е видно, че през месец ноември (в началото на 

учебната година) от 126 деца в подготвителна група 72 предпочитат 

„Шоколад“ за награда при изпълнение на поставените задачи, а в края 

на учебната година броят им драстично намалява на 7. При резултатите 

за награда „Отлична оценка“ през месец ноември 34 деца предпочитат 

такава награда, докато през месец май броят им е драстично нараснал на 

85. И тази тенденция доказва, че децата осъзнават ролята на 

образованието и готовността им за училище.  

 

В резултат на извършеният анализ на  проведените беседи  се 

потвърди тезата за високото нивото на формиране на вътрешната 

позиция на децата за постъпване в  училище в степен „зрели“. 

 

2.2.5. Статистически методи за обработка на резултатите  
Статистическият метод има за задача обработката на получената от 

изследването информация, така че тази информация да се използва като 

аргументация за направата на изводи. Данните от изследователския 

процес се изобразяват графично, като това дава възможност за по-

прегледно и концентрирано представяне. 

Статистическата обработка на резултатите от това изследване се 

проведе на три етапа: 

- първи етап – регистриране на първичната информация, 

получена от приложението на анкетите; 

- втори етап – систематизиране, групиране и обобщаване на 

събрания материал; представяне на статистическия материал чрез 

създаване на таблици и графики; 
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- трети етап – обработка на данните и разкриване на 

закономерности.  

За постигане на целта на дисертационния труд се прилагат 

статистически методи – за анализ и интерпретация на данни с оглед 

разкриване същността на наблюдаваните явления и 

взаимозависимостите им. За статистическото представяне на 

резултатите са използвани: 

 Вариационен анализ - представяне на статистическото 

разсейване между случаите в изследваната съвкупност по 

разновидности на даден признак. Използват се два вида показатели, 

измерващи влиянието на определящите причини и измерващи 

влиянието на неопределящите причини. От първите показатели най-

често се работи с така наречен показател средна аритметична величина, 

а от вторите — с така наречен показател стандартно отклонение. 

 Сравнителни  анализи - сравнителен анализ (оценка на 

хипотези) – статистическо сравнение на резултатите за да се представи 

разликата между изследваните групи признаци. Хи-квадрат анализът 

служи за проверка на статистически хипотези относно това дали 

съществува връзка между две качествени променливи. 

 Графично представяне на резултатите – за онагледяване на 

изследваните променливи и техните взаимовръзки.  

 Описателен анализ на резултатите – за анализ на данните от 

проучването. 

Данните са обработени статистически чрез SPSS 20.0. За 

изработване на графиките е използван Microsoft Office Excel 2010. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА  

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО ЗА 

ГОТОВНОСТТА НА ДЕЦАТА ОТ VI ПОДГОТВИТЕЛНА 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕ 

 

3.1. Обща характеристика на извадките в изследването 

Настоящото изследване се провежда с общо три извадки – учители, 

родители и деца.  

Първата извадка е от общо 48 учители, които са от три детски 

градини, преподаващи в пет групи (ДГ „Светулка“ – гр. „Звездица“, гр. 

„Буратино“ и гр. „Омайниче“; ДГ „Пчелица“ и ДГ „Щурче“). 

Изследваната група учители попълва две анкети в края на учебната 

година. Първата анкета е адресирана към децата, които те обучават в 

подготвителна група (приложение 1). Налага се учителите да задават 
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въпроси и отбелязват отговорите на децата, защото децата в тази 

възраст не могат все още да пишат. Докато втората анкета (приложение 

2) отразява мнението на учителите доколко децата са подготвени и имат 

желание за училище. И двете анкети проведени в настоящото 

изследване целят да диагностицират личностната готовността на 

детето за училище.  

Втората извадка е от родители. Проучва се мнението на 186 

родителя на децата, които се обучават в подготвителна група. 

Проучването е направено през месец май в края на учебната година по 

време на родителските срещи. Целта на анкетата (приложение 3) е да се 

проучи мнението на всеки родител относно равнището на развитие на 

неговото дете по следните критерии:   

 Социално развитие  

 Личностно развитие 

 Емоционално развитие 

 Творческо развитие 

 Когнитивно развитие 

 Развитие на моториката  и 

графични умения 

 

 Зрително-пространствено 

възприятие 

 Развитие на вниманието и 

паметта 

 Мислене 

 Самоорганизация 

 

 

Третата извадка са деца по подготвителни групи на три 

детски градини в пет групи – ДГ „Светулка“ – гр. „Звездица“, гр. 

„Буратино“ и гр. „Омайниче“; ДГ „Пчелица“ и ДГ „Щурче“. 

 

Таблица 3.5. Разпределение на изследваните деца по групи и детски 

градини 

ДГ/ гр. Момчета  Момичета  Общо  

гр. „Звездица“ 13 14 27 

гр. „Буратино“ 11 15 26 

гр. „Омайниче“  15 10 25 

ДГ „Пчелица“  8 16 24 

ДГ „Щурче“ 12 12 24 

Общо  59 67 126 

 

 

3.2. Представяне и анализ на резултатите от проведената 

анкета по методиката на Нежнова за диагностика на училищната 

готовност на детето 
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Първия въпрос, които бе зададен на децата е “Искаш ли да 

ходиш на училище?”. Получените отговори на този въпрос са отразени 

на фигура 3.1.  

От фигура 3.1. е видно, че отговорите на децата дали искат да 

ходят на училище във всички изследвани групи е почти еднакво. Най-

голям процент за отговор „Да“ са посочили децата от група „Омайниче“ 

(50%). Почти същия процент са посочили отговор „Да“ и децата от гр. 

„Звездица“ (49%). За същия отговор (48%) от децата са в група 

„Буратино“, а ДГ „Пчелица“ и ДГ „Щурче“ са съответно (42%) и (44%). 

Това показва, че децата са готови да ходят на училище.  

За получаване на по-точна констатация за готовността на децата за 

училище им се задават още няколко въпроса.  

Учителя разказва на всяко дете по отделно малки истории, които 

биха могли да се случат с него, а то ще отговоря как би постъпил, ако 

това наистина се случи.  

 

 

 

Фигура 3.1. 
Разпределение на отговорите на 

децата за желанието им да 

годят на училище 

 

 „Представи си, че тази вечер мама изведнъж ти каже: Ти си 

толкова малък, ще ти бъде трудно да  ходиш на училище. Искаш ли да 

отида и  да получа отсрочка за месец или година и да тръгнеш на 

училище по-късно?“ 

Отговорите на децата на този въпрос се оценяват по тристепенна 

скала по следния начин: отговор „не искам“ – 2точки, отговор „да ще си 

стоя в къщи“  – 0 точки, отговор „не знам, все ми едно“ – 1 точки 

Дагноститичните резултатите от този въпрос са онагледени на 

фигура 3.2.  

 

 

Фигура 3.2. 
Разпределение на отговорите на 

децата за желанието им да 

получат отсрочка за 

постъпването им в училище 
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От фигура 3.2. е видно, че отговорите на децата дали искат да 

получат отсрочка за постъпването им в училище  във всички изследвани 

групи е почти еднакво. Най-голям процент отговор „Не искам“ са 

посочили децата от група „Омайниче“ и гр. „Звездица“ (49%). Малко 

по-малък е процента на децата от група „Буратино“ (40%), които са 

посочили също отговор „Не искам“. Почти същия е процента на децата 

от ДГ „Пчелица“ (38%) и (26%) са посочили този отговор от  ДГ 

„Щурче“. Това показва, че децата имат готовност да ходят на училище.  

 

Следващия втори въпрос разкрива виждането на децата за това 

какво биха правили във вкъщи, ако другите деца са на училище.  

„Представи си, че мама е постъпила така и се  е договорила да 

отложат постъпването ти в училище. Ти си станал, измил си се, а няма 

да ходиш никъде. Какво би правил? С какво ще се занимаваш, докато 

другите деца са на училище?“ 

Отново отговорите на децата се оценяват по тристепенна скала: 

„Бих писал или чел“ –2 точки; „Бих  играл, спал, гледал телевизор“ – 0 

точки; „Не знам“ – 1 точки (фигура 3.3).  

Според данните на фигура 3.3 най-голям процент (46%) на 

отговор „Бих писал или чел“ са посочили децата от група „Звездица“. 

След тях (34%) са дали този отговор децата от група „Омайниче“, (23%) 

от ДГ „Пчелица“ са посочили този отговор. Най-малък е процента на 

децата от ДГ „Щурче“ (7%). 

 

 

Фигура 3.3. 
Разпределение на отговорите на 

децата относно виждането им 

за това какво биха правили във 

вкъщи, ако другите деца са на 

училище 

 

 

Малко по-високи са резултатите на четвъртия въпрос от анкетата 

(фигура 3.4). „Представи  си, че  си излязъл на разходка и срещаш там 

момче или момиче на твоята възраст, но то или тя  не ходи на 

училище. Той ти завижда и пита: Какво трябва да направя за да се 

подготвя добре за училище?  Какво би го посъветвал?“ 

И тук измервателната скала е триизмерна: „Да се научи да чете, 

пише, брои“ - 2 точки; „Да играе, гледа телевизор, да се разхожда“ - 0 

точки; „Не знам“ – 1 точка.  
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Данните на фигура 3.4. показват, че (52%) от децата от група 

„Звездица“ знаят, че за да се ходи на училище трябва да си подготвен 

добре и да можеш да четеш, пишеш и броиш. Малко по-малък е 

процента на децата от група „Омайниче“ и ДГ „Пчелица“ , съответно 

(44%) и (41%), които са посочили отговора „Да се научи да чете, пише, 

брои“. Дори и нисък процента на децата от гр. „Буратино“ и ДГ 

„Щурче“, съответно (17%) и (18%) също може да се каже, че и те знаят, 

че за да ходиш на училище трябва да се научиш да четеш, пишеш и 

броиш.  

 

 

 

 

Фигура 3.4. Разпределение на 

отговорите на децата относно 

виждането им за това какво е 

необходимо да се направи за да 

тръгнат на училище 

 

 

Следващия пети въпрос в анкетата цели да проучи мнението и 

отношението на децата към редовното им посещение на училището. 

„Представи си, че няма да ходиш всеки ден на училище, а при теб ще 

идва учител в къщи. Какво би избрал?“.  

И тук измервателната скала е тристепенна скала: Отговор 

„Училищния колектив“ - 2 точки; Отговор „Обучение във вкъщи“ – 0 

точки; Отговор „Не знам“ – 1 точка (фигура 3.5).  

 

 

 

Фигура 3.5. 
Разпределение на отговорите на 

децата относно обучението им 

от учител във вкъщи  

 

 

От резултатите, отразени на фигура 3.5 на този въпрос показват, че 

най голям е процента на децата, които искат „училищния колектив” да 

ходи при тях са от група „Звездица“ (50%). Същия отговор, но с малко 
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по-малък процент (46%) са посочили децата от ДГ „Пчелица“. След тях 

се нареждат (35%) група „Омайниче“, (33%) група „Буратино“ и най-

малък процент деца (27%) от ДГ „Щурче“ са избрали този отговор.  

 

Следващия шести въпрос в анкетата цели да проучи мнението и 

отношението на децата към учителите, преподаващи в училище. 

Представи си, че учителката ти  неочаквано заминава за 1 месец. При 

вас идва директорът на училището и казва:” Ние можем да ви доведем 

друга учителка или всеки ден една от Вашите майки ще Ви обучава? 

Кое е по-добре?“  

И тук измервателната скала е тристепенна: Отговор „Да ни обучава 

друга учителка“ – 2 точки; Отговор „Да идват майките ни“ – 0 точки; 

Отговор „Все ми е едно“ – 1 точка (фигура 3.6).  

Данните на фигура 3.6 отразяват процентното отношения на 

децата посочили отговор „Да ни обучава друга учителка“. От фигурата е 

видно, че децата имат колебание, кое ще е по добре дали да ги обучава 

друга учителка или майките им. Това се констатира от по-ниските 

резултати в сравнение с другите въпроси. На базата на цялата 

изследвана група най-голям е процента на децата, които предпочитат 

друга учителка от (39%). Малко по-малък е процента на децата, които 

също предпочитат друга учителка са от група „Буратино“ (32%). След 

тях с доста по ниски резултати са отговорите на децата от ДГ „Щурче“ 

(16%). група „Буратино“ и група „Омайниче“ съответно (9%) и 5(%) от 

децата искат да ги обучава друга учителка, техните предпочитания са 

насочени към обучение от майките им.  

 

 

Фигура 3.6. 
Разпределение на 

отговорите на 

децата относно 

отношението на 

децата към 

учителите, 

преподаващи в 

училище 

 

Същата тенденция се наблюдава и при отговорите на децата на 

седми въпрос, (фигура 3.7) „Представи си, че има две училища: едно за 

мечетата и едно за зайчетата. В училището за зайчета всеки ден има 

уроци по математика, писане, четене, а рисуване, музика и физкултура 
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рядко. А в училището на мечетата е обратно. В кое училище би искал 

да се учиш?“.  

Отново измервателната скала е тристепенна: Отговор „В 

училището на зайчетата“- 2 точки; Отговор „В училището на мечетата- 

0 точки; Отговор „ Не знам – 1 точка. 

 

 

Фигура 3.7. Разпределение 

на отговорите на децата 

относно избор на децата 

на училище, в което да има 

или да няма математика, 

писане, четене 

 

 

Резултатите представени  на фигура 3.7 показват отново колебание 

в отношението на децата относно кое училище да изберат – за зайчета, в 

което всеки ден има уроци по математика, писане, четене, а рисуване, 

музика и физкултура рядко или за мечетата, в което е обратното. Най-

голямо колебание се наблюдава при децата от група „Буратино“. Само 

(15%) са посочили отговор „В училището на зайчетата“, което показва 

че уроците ги затрудняват и предпочитат да рисуват и да пеят . Почти 

същия процент се наблюдава и при децата от група „Омайниче“, които 

също само (16%) избират училището с уроците по математика, писане и 

четене. Докато при децата от ДГ „Пчелица“ и при децата от ДГ 

„Щурче“ се наблюдава малко-по голямо желание за учене и посещение 

на училище с по-трудни уроци, съответно (26%) и (24%). Най-голям 

процент (46%) са децата от група „Звездица“, които предпочитат 

училището с математика, писане, четене.  

 

Осмият въпрос цели да изследва подобна тенденция за 

отношението на децата към училището. „Представи си, че има две 

училища едно за джуджета и едно за бързаци. В училището на 

джуджетата изискват внимателно да се слуша, да не се разговоря да 

се вдига ръка, ако искаш да питаш нещо.  В училището на бързаците 

може да се става и да се говори със съседа. В кое училище би искал да 

учиш“?  

И тук измервателната скала е тристепенна, а резултатите са 

представени на фигура 3.8: Отговор „В училището на джуджетата“ - 2 

точки; Отговор „В училището на бързаците“ - 0 точки; Отговор „Не 

знам“ – 1 точка; 
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Фигура 3.8. Разпределение на 

отговорите на децата относно 

избор на децата на училище, в 

което да се слуша и да не се 

разговаря или училището, в което 

се става и да се говори със съседа 

 

 

От фигура 3.8 е видно, че отново се наблюдава несигурност в 

избора им на училище за послушни или за свободни разговори, защото 

отговорите на извадката не са толкова високи. Най-голям процент (49%) 

от децата в група „Звездица“ са посочили  отговор „В училището на 

джуджетата“, т.е. те са готови да слушат и искат на научат нещо. Това 

показва, че имат пълна готовност да посещават училище. Малко по-

малък е процента на децата от група „Омайниче“ (35%), които  също 

избират училището на послушните джуджета. След тях с по-малък 

процент са на това мнение децата от ДГ „Пчелица“ (31%), а само (16%) 

децата от ДГ „Щурче“. Най-малък е процента на децата от група 

„Буратино“ (11%), които избират училището на джуджетата.  

 

Последният девети въпрос от анкетата също измерва нагласата 

и отношението на децата към училището, но те трябва да избират между 

любимо сладко изкушение и отлична оценка. Представи си, че в е един 

произволен ден ти толкова добре си работил по време на урока, че 

учителката казва:” Искам да те наградя. Избери с какво: играчка, 

шоколад или отлична оценка“. Резултатите от този въпрос са отразени 

на фигура 3.9.  

Измервателната скала на отговорите по този въпрос се измерва 

също по тристепенна скала: Отговор „Отлична оценка“ - 2 точки; 

Отговор „Шоколад“ - 0 точки; Отговор „Не знам“ – 1 точка; 

 

От фигура 3.9 на пръв поглед е видно, че децата предпочитат 

отличната оценка пред шоколада. Най-голям процент (53%) от децата в 

група „Звездица“ са посочили  отговор „Отлична оценка“, т.е. те са 

готови да се лишат от любимо лакомство. Това показва, че имат пълна 

готовност да посещават училище и оценяват стойността на оценките. 

Малко по-малък е процента на децата от група „Омайниче“ (42%), 

които  също избират отличната оценка пред шоколада. След тях с по-
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малък процент са на това мнение децата от ДГ „Пчелица“ (38%) и (31%) 

децата от ДГ „Щурче“. Най-малък е процента на децата от група 

„Буратино“ (13%), които избират училището на джуджетата.  

 

 

Фигура 3.9. 
Разпределение на 

отговорите на 

децата относно 

избор на между 

любимо сладко 

изкушение – шоколад 

и отлична оценка 

 

 

 

3.3. Представяне и анализ на резултатите от проведената 

анкета с учители за диагностика на личностната готовността на 

детето за училище 

За постигане целта на изследване за установяване готовността на 6-

7 годишните деца се провежда анкета за диагностика на училищната 

готовност на децата. Анкетата се провежда с учители и цели да проучи 

мнението им за степента на готовност на децата за училище, на които те 

преподават в подготвителна група  (приложение 2). Тя се състои от 21 

въпроса и се провежда след края на учебната година през месец май.  

Измервателната скала на анкетата е четиристепенна и е 

структурирана по следния начин: 

1 – ако може да потвърдите с „да“; 

2 – ако можете да кажете „по-скоро да“; 

3 – по-скоро „не“, отколкото „да“; 

4 – когато е „твърдо не“.  

Всеки учител, който попълва анкетата огражда с кръгче 

отговора на всеки въпрос.  

 

 

Първият въпрос в анкетата е „Искат ли децата да ходят на 

училище?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.6 и фигура 3.10.  

От таблица 3.6 е видно, че от 46 учители 31 са посочили 

отговор ‚да“ (64,6%). Това показва, че децата искат да ходят на 

училище. Това се потвърждава и от отговорите по втория показател „по-

скоро да“, при които резултатите възлизат на (27,%). Взети заедно тези 
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резултати доказват тенденцията  на настоящото изследване, че 

децата имат личностна готовността за училище. 

 

Въпрос 1 

 Бро

й  

Про

цент  

Да 31 64,6 

По-скоро да 13 27,1 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
1 2,1 

Общо отговорили 45 93,8 

Не отговорили 3 6,3 

Общо 
48 

100,

0 

Таблица 3.6 Резултати от въпроса  

дали децата искат да ходят на 

училище 

 
Фигура 3.10 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата искат да 

ходят на училище 

 

Анализа на фиг. 3.10. от графичното представяне на 

резултатите за желанието на децата да ходят на училище показват, че 

наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са близки до 

нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените резултати за 

средната величина, около която са групирани отговорите на 

изследваните учители – 1,33. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Вторият въпрос в анкетата цели да проучи защо децата желаят 

да станат ученици.  

Отговорите на децата са доста различни, но най-общо могат да 

се групират и представят в следните отговори:  

 

- За знания 

- За наука 

- За да станат като големите  

- Да се чувстват големи  

- Да порастат  

- Да са самостоятелни 

- Защото в училище не се спи 

- Интересно им е  

- Нямат реална представа 

- Интерес към новото 

- Да си купуват разни неща 

- Да се научат да четат и пишат  

- Защото всички ще те 

възприемат като голям 



Третият  въпрос в анкетата цели да проучи какво им харесва 

най-много в училището.  

Отговорите на децата са доста различни, но най-общо могат да 

се групират и представят в следните отговори:  

- Усещането, че са големи  

- Общуването 

- Приятелите 

- Училищните 

принадлежности 

- Самостоятелността  

- Нови приятели 

- Интересни занимания 

- Писането и четенето 

-  

 

Четвъртият въпрос в анкетата е „Познават ли децата 

правата на ученика?“. Отговорите на учителите на този въпрос са 

отразени в таблица 3.7 и фигура 3.11.  

Въпрос 4 

 Брой  Процент  

Да 13 27,1 

По-скоро да 13 27,1 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
18 37,5 

Твърдо "Не" 2 4,2 

Общо 

отговорили 
46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100 

 

Таблица 3.7 Резултати от въпроса 

дали познават децата правата на 

ученика 

 
Фигура 3.11 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата познават 

децата правата на ученика 

От таблица 3.7 е видно, че от 48 учители 46 са отговорили. 13 от 

тях (27,1%) са посочили отговор „да“, т.е. че децата познават правата на 

ученика Същия процент са посочили отговор „по скоро да“. Най-голям е 

процента на учителите (37,5), които са посочили отговор „По-скоро Не, 

отколкото Да“ и (4.2%) са посочили твърдо „не“. Обобщените резултати 

по точи въпрос показват, че децата познават правата на учениците 

(54,27%), което отново доказва хипотезата на настоящото изследване, 

че децата имат личностна готовността за училище. 

Анализа на фиг. 3.11. от графичното представяне на резултатите за 

познаването на правата на учениците показват, че наблюдаваните 

отговори на учителите по този въпрос са близки до нормалната Гаусова 

крива. Това се определя от получените резултати за средната величина, 
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около която са групирани отговорите на изследваните учители – 2,20. 

Това означава, че всички направени обобщения и изводи по този въпрос 

за познаването на правата на учениците от децата могат да бъдат 

съотнесени към генералната съвкупност.  

 

етият въпрос в анкетата е „Познават ли децата задълженията на 

ученика?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.8 и фигура 3.12.  

От таблица 3.7 е видно, че от 48 учители 46 са отговорили. 8 от тях 

(16,7%) са посочили отговор „да“, т.е. че децата познават задълженията 

на ученика. Два пъти по-голям процент са посочили отговор „по скоро 

да“ (35,4%). Най-голям е процента на учителите (39,6), които са 

посочили отговор „По-скоро Не, отколкото Да“ и (4.2%) са посочили 

твърдо „не“. Обобщените резултати по точи въпрос показват, че децата 

познават правата на учениците (52,1%), което отново доказва 

хипотезата на настоящото изследване, че децата имат личностна 

готовността за училище. 

 

Въпрос 5 

 Брой  Процент  

Да 8 16,7 

По-скоро да 17 35,4 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
19 39,6 

Твърдо "Не" 2 4,2 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.8 Резултати от въпроса 

дали децата познават задълженията на 

ученика 

 
Фигура 3.12 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата познават 

задълженията на ученика  

Анализа на фиг. 3.12. от графичното представяне на резултатите за 

познаването на правата на учениците показват, че наблюдаваните 

отговори на учителите по този въпрос са близки до нормалната Гаусова 

крива. Това се определя от получените резултати за средната величина, 

около която са групирани отговорите на изследваните учители – 2,33. 

Това означава, че всички направени обобщения и изводи по този въпрос 

за познаването на задълженията на учениците от децата могат да 

бъдат съотнесени към генералната съвкупност.  
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Шестият въпрос в анкетата е „Учат ли се децата с интерес?“. 

Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в таблица 3.9 и 

фигура 3.13.  

От таблица 3.9 е видно, че от 48 учители 46 са отговорили. 13 от 

тях (27,1%) са посочили отговор „да“, т.е. че децата се учат с интерес. 

Само един процент са посочили отговор „по скоро да“ (2,1%). Най-

голям е процента на учителите (66,7%), които са посочили отговор „По-

скоро Не, отколкото Да“. Обобщените резултати по точи въпрос 

показват, че по скоро децата проявяват интерес към ученето, което се 

дължи на факта, че не осъзнават ролята на ученето, защото учебното 

съдържание е структурирано в игрова форма. Това обаче не означава, че 

нямат личностна готовността за училище. Затова особено важни са 

показателите на следващия седми въпрос.  

 

 

Въпрос 6 

 Брой  Процент  

Да 13 27,1 

По-скоро да 1 2,1 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 

32 66,7 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.9 Резултати от въпроса 

дали децата  
 

Фигура 3.13 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата учат с 

интерес  

Седмият въпрос в анкетата е „Достатъчно отговорно ли се 

отнасят към процеса на обучение?“. Отговорите на учителите на този 

въпрос са отразени в таблица 3.10 и фигура 3.14. 

 

От таблица 3.10 е видно, че от 48 учители 46 са отговорили. 2 от 

тях (4,2%) са посочили отговор „да“, т.е. че децата се учат с интерес. 

Докато 31 учители са посочили отговор „по скоро да“ (64,6%), което е 

най-голям процент. 13 учителите (27,1%) са посочили отговор „По-

скоро Не, отколкото Да“. Обобщените резултати по точи въпрос 

показват, че по скоро децата проявяват отговорност към ученето, което 

означава, че имат личностна готовността за училище.  
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Въпрос 7 

 Брой  Процент  

Да 2 4,2 

По-скоро да 31 64,6 

По-скоро „Не“, 

отколкото 

„Да“; 

13 27,1 

Общо 

отговорили 

46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.10 Резултати от въпроса 

дали децата са достатъчно отговорно 

към процеса на обучение 

 
Фигура 3.14 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата достатъчно 

отговорно към процеса на 

обучение 

 

Анализа на фиг. 3.11 от графичното представяне на резултатите за 

отговорността на децата към обучението показват, че наблюдаваните 

отговори на учителите по този въпрос са близки до нормалната Гаусова 

крива. Това се определя от получените резултати за средната величина, 

около която са групирани отговорите на изследваните учители – 2,24. 

Това означава, че всички направени обобщения и изводи по този въпрос 

за проявяването на отговорност към ученето от децата могат да 

бъдат съотнесени към генералната съвкупност.  

 

Осми въпрос от анкетата е „Имат ли децата желание да спазват 

правилата в училище?“. Отговорите на учителите на този въпрос са 

отразени в таблица 3.11 и фигура 3.15. 

От таблица 3.11 е видно, че от 46 отговорили учители 26 са 

посочили отговор ‚да“ (54,2%). Това показва, че децата имат желание да 

спазват правилата в училище. Това се потвърждава и от отговорите по 

втория показател „по-скоро да“, при които резултатите възлизат на 

(25,0%). Взети заедно тези резултати доказват хипотезата на 

настоящото изследване, че децата имат личностната готовността за 

училище. 

Анализа на фиг. 3.15. от графичното представяне на резултатите за 

желанието на децата имат желание да спазват правилата в училище 

показват, че наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са 

близки до нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените 

резултати за средната величина, около която са групирани отговорите 

на изследваните учители – 1,61. Това означава, че всички направени 
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обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Въпрос 8 

 Брой  Процент  

Да 26 54,2 

По-скоро да 12 25,0 

По-скоро „Не“, 

отколкото 

„Да“; 

8 16,7 

Общо 

отговорили 

46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.11 Резултати от въпроса 

дали децата имат желание да спазват 

правилата в училище 

 
Фигура 3.15 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата имат 

желание да спазват правилата в 

училище 

 

Девети въпрос от анкетата е „Осъзнават ли необходимостта от 

учебна дейност?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени 

в таблица 3.12 и фигура 3.16.  

От таблица 3.12 е видно, че от 46 отговорили учители 17 са 

посочили отговор ‚да“ (35,4%), т.е. осъзнават необходимостта от учебна 

дейност. Същата тенденция се  потвърждава и от отговорите по втория 

показател „по-скоро да“, при които резултатите възлизат на (33,3%). 

Взети заедно тези резултати доказват хипотезата на настоящото 

изследване, че децата имат личностната готовността за училище. 

 

Анализа на фиг. 3.16. от графичното представяне на 

резултатите за желанието на децата осъзнават необходимостта от 

учебна дейност показват, че наблюдаваните отговори на учителите по 

този въпрос са близки до нормалната Гаусова крива. Това се определя 

от получените резултати за средната величина, около която са 

групирани отговорите на изследваните учители – 1,91. Това означава, че 

всички направени обобщения и изводи по този въпрос за желанието на 

децата да ходят на училище могат да бъдат съотнесени към 

генералната съвкупност.  
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Въпрос 9 

 Брой Процент 

Да 17 35,4 

По-скоро да 16 33,3 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
13 27,1 

Общо 

отговорили 
46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.12 Резултати от въпроса 

дали децата осъзнават 

необходимостта от учебна дейност 

 
Фигура 3.16 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата осъзнават 

необходимостта от учебна 

дейност 

 

Десети въпрос от анкетата е „Преживяват ли своите успехи и 

несполуки?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.13 и фигура 3.17.  

От таблица 3.13 е видно, че от 46 отговорили учители 16 са посочили 

отговор ‚да“ (33,3%), т.е. преживяват своите успехи и несполуки. Това 

се потвърждава и от отговорите по втория показател „по-скоро да“, при 

които резултатите възлизат на (20,8%). Взети заедно тези резултати 

доказват хипотезата на настоящото изследване, че децата имат 

личностната готовността за училище.  

Анализа на фиг. 3.17. от графичното представяне на резултатите за 

желанието на децата да ходят на училище показват, че наблюдаваните 

отговори на учителите по този въпрос са близки до нормалната Гаусова 

крива. Това се определя от получените резултати за средната величина, 

около която са групирани отговорите на изследваните учители – 1,87. 

Това означава, че всички направени обобщения и изводи по този въпрос 

за желанието на децата да ходят на училище могат да бъдат 

съотнесени към генералната съвкупност.  
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Въпрос 10 

 Брой  Процент  

Да 16 33,3 

По-скоро да 20 41,7 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
10 20,8 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.13 Резултати от въпроса дали 

децата преживяват своите успехи и 

несполуки 

 
Фигура 3.17 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата 

преживяват своите успехи и 

несполуки 

Единадесети въпрос от анкетата е „Умеят ли да организират 

работата си?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.14 и фигура 3.18.  

 

От таблица 3.14 е видно, че от 46 учители само 7 са посочили 

отговор ‚да“ (14,6%), т. е. децата умеят да организират работата си. Най-

голям е процента на учителите посочили отговора по втория показател 

„по-скоро да“, които са 23 и резултатите възлизат на (47,9%). Взети 

заедно тези резултати доказват хипотезата на настоящото 

изследване, че децата имат личностната готовността за училище. 

 

Въпрос 11 

 Брой Процент 

Да 7 14,6 

По-скоро да 23 47,9 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
16 33,3 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.14 Резултати от въпроса дали 

децата умеят да организират работата си 

 
Фигура 3.18 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата умеят 

да организират работата си 
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Анализа на фиг. 3.18 от графичното представяне на резултатите за 

децата умението на децата да организират работата си показват, че 

наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са близки до 

нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените резултати за 

средната величина, около която са групирани отговорите на 

изследваните учители – 2,20. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Дванадесети въпрос от анкетата е „Умеят ли децата да планират 

работата си?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.15 и фигура 3.19.  

 

Въпрос 12 

 Брой  Процент  

Да 6 12,5 

По-скоро да 27 56,3 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 

13 27,1 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.15 Резултати от въпроса дали 

децата умеят да планират работата си 

 
Фигура 3.19 Графично 

представяне на резултати 

от въпроса дали децата 

умеят да планират работата 

си 

 

От таблица 3.15 е видно, че от 46 учители само 6 са посочили 

отговор ‚да“ (12,5%), т. е. децата умеят да планират работата си. Най-

голям е процента на учителите посочили отговора по втория показател 

„по-скоро да“, които са 27 и резултатите възлизат на (56,3%). Взети 

заедно тези резултати доказват тезата на настоящото изследване, че 

децата имат личностната готовността за училище. 

Анализа на фиг. 3.19 от графичното представяне на резултатите за 

децата умението на децата да планират работата си показват, че 

наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са близки до 

нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените резултати за 

средната величина, около която са групирани отговорите на 

изследваните учители – 2,15. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 
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на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Тринадесети въпрос от анкетата е „Проявяват ли децата 

самоконтрол и самооценка в процеса на работа?“. Отговорите на 

учителите на този въпрос са отразени в таблица 3.16 и фигура 3.20.  

От таблица 3.16 е видно, че от 46 учители само 10 са посочили 

отговор ‚да“ (20,8%), т. е. децата проявяват децата самоконтрол и 

самооценка в процеса на работа. Най-голям е процента на учителите 

посочили отговора по втория показател „по-скоро да“, които са 21 и 

резултатите възлизат на (43,8%). Взети заедно тези резултати доказват 

тезата на настоящото изследване, че децата имат личностната 

готовността за училище. 

Анализа на фиг. 3.20 от графичното представяне на резултатите за 

децата умението да проявяват самоконтрол и самооценка в процеса на 

работа показват, че наблюдаваните отговори на учителите по този 

въпрос са близки до нормалната Гаусова крива. Това се определя от 

получените резултати за средната величина, около която са групирани 

отговорите на изследваните учители – 2,11. Това означава, че всички 

направени обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата 

да ходят на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Въпрос 13 

 Брой  Процент  

Да 10 20,8 

По-скоро да 21 43,8 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 

15 31,3 

Общо 

отговорили 

46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.16 Резултати от въпроса 

дали децата проявяват децата 

самоконтрол и самооценка в процеса 

на работа 

 
Фигура 3.20 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата проявяват 

децата самоконтрол и 

самооценка в процеса на работа 

 

Четиринадесетия въпрос от анкетата е „Активни ли са по време на 

педагогическите ситуации?“. Отговорите на учителите на този въпрос 

са отразени в таблица 3.17 и фигура 3.21.  
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От таблица 3.17 е видно, че от 46 учители само 16 са посочили 

отговор ‚да“ (33,3%), т. е. децата са активни  по време на 

педагогическите ситуации. Най-голям е процента на учителите 

посочили отговора по втория показател „по-скоро да“, които са 27 и 

резултатите възлизат на 56,3%). Взети заедно тези резултати доказват 

тезата на настоящото изследване, че децата имат личностната 

готовността за училище. 

 

Въпрос 14 

 Брой Процент 

Да 16 33,3 

По-скоро да 27 56,3 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
3 6,3 

Общо отговорили 46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.17 Резултати от въпроса 

дали децата са активни по време на 

педагогическите ситуации 

 
Фигура 3.21 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата са 

активни по време на 

педагогическите ситуации 

 

Анализа на фиг. 3.21 от графичното представяне на резултатите за 

децата дали децата са активни по време на педагогическите ситуации 

показват, че наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са 

близки до нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените 

резултати за средната величина, около която са групирани отговорите 

на изследваните учители – 1,72. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Петнадесети въпрос от анкетата е „Какви нравствени качества, 

необходими им за училище притежават децата?“. Отговорите на 

учителите на този въпрос могат да се обобщят в: любознателност, 

толерантност, честност.  

Шестнадесети въпрос от анкетата е „Какво е отношението им 

към учителите?“. Отговорите на учителите на този въпрос могат да се 

обобщят в: положително, уважително, добронамерени.  
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Седемнадесети въпрос от анкетата е „Какви са 

взаимоотношенията между децата в групата?“. Отговорите на 

учителите на този въпрос могат да се обобщят в: приятелски, много 

добри, добронамерени.  

 

Осемнадесети въпрос от анкетата е „Умеят ли децата да работят 

в колектив?“. Отговорите на учителите на този въпрос са отразени в 

таблица 3.18 и фигура 3.22.  

От таблица 3.18 е видно, че от 46 учители само 16 са посочили 

отговор ‚да“ (33,3%), т. е. децата умеят да работят в колектив. Най-

голям е процента на учителите посочили отговора по втория показател 

„по-скоро да“, които са 26 и резултатите възлизат на 55,2%). Взети 

заедно тези резултати доказват тезата на настоящото изследване, че 

децата имат личностната готовността за училище. 

 

Въпрос 18 

 Брой  Процент  

Да 16 33,3 

По-скоро да 26 54,2 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 

4 8,3 

Общо 

отговорили 

46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.18 Резултати от въпроса 

дали децата умеят да работят в 

колектив 

 
Фигура 3.22 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата умеят да 

работят в колектив 

Анализа на фиг. 3.22 от графичното представяне на резултатите за 

децата дали децата умеят да работят в колектив показват, че 

наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са близки до 

нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените резултати за 

средната величина, около която са групирани отговорите на 

изследваните учители – 1,74. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  
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Деветнадесети  въпрос от анкетата е „Какво е отношението им 

към самите тях?“.  

Отговорите на този въпрос са в една посока и могат да се обобщят в:  

 Приятно – от „не харесвам себе си“ до „аз съм върха“ 

 Самоуважават се 

 Приятелско  

 Доброжелателни 

 Добро 

 Положително  

 

Двадесети въпрос от анкетата е „Достатъчно добре ли са 

сформирани психичните процеси у тях?“. Отговорите на учителите на 

този въпрос са отразени в таблица 3.19 и фигура 3.23.  

Въпрос 20 

 Брой Процент 

Да 3 6,3 

По-скоро да 32 66,7 

По-скоро „Не“, 

отколкото „Да“; 
8 16,7 

Общо отговорили 43 89,6 

Не отговорили 5 10,4 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.19 Резултати от въпроса 

дали достатъчно добре са 

сформирани психичните процеси у 

децата 

 
Фигура 3.23 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали достатъчно добре 

са сформирани психичните 

процеси у децата 

 

От таблица 3.19 е видно, че от 46 учители само 3 са посочили 

отговор ‚да“ (6,3%). Най-голям е процента на учителите посочили 

отговора по втория показател „по-скоро да“, които са 32 и резултатите 

възлизат на (66,7%). Това показва, че достатъчно добре са сформирани 

психичните процеси у тях. Взети заедно тези резултати доказват тезата 

на настоящото изследване, че децата имат личностната готовността 

за училище. 

Анализа на фиг. 3.23 от графичното представяне на резултатите за 

децата, че достатъчно добре са сформирани психичните процеси у тях 

показват, че наблюдаваните отговори на учителите по този въпрос са 

близки до нормалната Гаусова крива. Това се определя от получените 



40 

резултати за средната величина, около която са групирани отговорите 

на изследваните учители – 2,12. Това означава, че всички направени 

обобщения и изводи по този въпрос за желанието на децата да ходят 

на училище могат да бъдат съотнесени към генералната 

съвкупност.  

 

Двадесети първи  въпрос от анкетата е „Притежават ли децата 

желание да постигнат успехи в учебната дейност?“. Отговорите на 

учителите на този въпрос са отразени в таблица 3.20 и фигура 3.24.  

 

Въпрос 21 

 Брой  Процент  

Да 24 50,0 

По-скоро да 22 45,8 

Общо 

отговорили 

46 95,8 

Не отговорили 2 4,2 

Общо 48 100,0 

Таблица 3.20 Резултати от 

въпроса дали децата да ходят на 

училище  
Фигура 3.24 Графично 

представяне на резултати от 

въпроса дали децата да ходят на 

училище 

 

От таблица 3.20 е видно, че от 46 учители 24 са посочили 

отговор ‚да“ (50,0%), което е най-голям процент спрямо всички 

изследвани учители. По втория показател „по-скоро да“ са посичили 22 

учители и резултатите възлизат на (45,8%). Взети заедно тези резултати 

показват, че (100%) притежават децата желание да постигнат успехи в 

учебната дейност, с което отново се доказва тезата на настоящото 

изследване, че децата имат личностната готовността за училище. 

 

 

3.4. Представяне и анализ на резултатите от проведената 

анкета с редители за диагностика на личностната готовността на 

детето за училище 

За обезпечаване на целта на настоящия дисертационен труд се 

провежда и анкета с родители (приложение 3). Целта на анкетата е да се 

проучи мнението на родителите относно някои способности на децата 
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им, обучаващи се в подготвителна група. Изследвани са общо 168 

родители.  

Анкетата се състои от 10 въпроса с по няколко показателя към 

всеки въпрос. Анализа на резултатите от проведената анкета ще 

допринесе за очертаване и констатиране на личностното развитие на 

децата и тяхната готовност за постъпване в училище. 

Първият въпрос в анкетата цели да очертае социалното развитие на 

децата.  

Той се състои от пет показателя. Всеки един от показателите се 

оценява по следната три степенна скала: 

1 – всяко общуване с възрастните е затруднено;  

2 – ако понякога има затруднения 

3 – ако това поведение преобладава 

Срещу всеки показател се огражда цифрата, която най-точно 

отразява степента на развитие на дете.  

В таблица 3.21 са отразени резултатите по първия показател „С 

лекота влиза в контакт и умее да общува“ на първия въпрос, очертаващ 

социалното развитие на децата. От общо 168 родители 130 от тях да 

посочили, че децата им с лекота влизат в контакт и умеят да общуват. 

Това възлиза на (77,4%). Само (22,6%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения при влизане в контакт и общуване.  

В таблица 3.22 са отразени резултатите по втория показател 

„Способност да управлява поведението си, знае какво може и какво е 

трябва, не е агресивен“ на първия въпрос, очертаващ социалното 

развитие на децата. От общо 168 родители 105 от тях да посочили, че 

децата им притежават способност да управляват поведението си, 

знаят какво може и какво е трябва, не са агресивни. Това възлиза на 

(62,5%). 60 родителя (22,6%) са посочили, че децата им само понякога 

имат затруднения, а само 3 от тях (1.8%) са посочили, че всяко 

общуване с възрастните е затруднено.  

Резултатите по третия показател „Умее да общува с възрастни, 

тактичен“ на първия въпрос, очертаващ социалното развитие на децата 

са отразени в таблица 3.23. От общо 168 родители 118 от тях да 

посочили, че децата им притежават умение да общуват с възрастни и 

са тактични. Това възлиза на (70,2%). 45 родителя (26,8%) са посочили, 

че децата им само понякога имат затруднения, а само 5 от тях (3,0%) са 

посочили, че всяко общуване с възрастните е затруднено.  

Резултатите по четвъртия показател „Спокойно се адаптира в 

нова обстановка“ на първия въпрос, очертаващ социалното развитие на 

децата са отразени в таблица 3.24. От общо 168 родители 116 от тях да 

посочили, че децата им притежават умението спокойно да се 
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адаптират в нова обстановка. Това възлиза на (69,0%). 50 родителя 

(29,8%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а 

само 2 от тях (1,2%) са посочили, че всяко общуване с възрастните е 

затруднено.  

Резултатите по петия показател „Умее да различава 

отношението и настроението на възрастните“ на първия въпрос, 

очертаващ социалното развитие на децата са отразени в таблица 3.25. 

От общо 168 родители 114 от тях да посочили, че децата им притежават 

умение да различава отношението и настроението на възрастните. 

Това възлиза на (67,9%). 35 родителя (20,8%) са посочили, че децата им 

само понякога има затруднения, а само 2 от тях (1,2%) са посочили, че 

всяко общуване с възрастните е затруднено.  

 

Вторият  въпрос в анкетата цели да очертае личното развитие 

на децата. Той се състои от пет показателя. Всеки един от показателите 

се оценява по следната три степенна скала: 

1 –  за отсъствие на даденото качество;  

2 – за непълно съответствие; 

3 – за пълно съответствие на указаното качество или 

поведение  

В таблица 3.26 са отразени резултатите по първия показател 

„Способност да се занимава и учи“ на втория въпрос, очертаващ 

личностното развитие на децата. От общо 168 родители 144 от тях да 

посочили, че децата им притежават способност да се занимават и да 

учат. Това възлиза на (85,7%). 22 родителя (13,1%) са посочили, че 

децата им само понякога има затруднения, а само 2 от тях (1,2%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.27 са отразени резултатите по втория показател 

„Способност да се занимава и учи“ на втория въпрос, очертаващ 

личностното развитие на децата. От общо 168 родители 136 от тях да 

посочили, че децата им се стремят към постигане на резултат. Това 

възлиза на (81,0%). 32 родителя (19,0%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения и се отказват да постигане на резултат. 

В таблица 3.28 са отразени резултатите по третия показател 

„Способност да дефинира добро и лошо, умение да оценява 

постъпките си“ на втория въпрос, очертаващ личностното развитие на 

децата. От общо 168 родители 123 от тях да посочили, че децата им 

притежават способност да дефинират добро и лошо, притежават 

умение да оценяват постъпките си. Това възлиза на (73,2%). 41 

родителя (24,4%) са посочили, че децата им само понякога има 

затруднения да дефинират добро и лошо и понякога не умеят да 
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оценяват постъпките си, а само 4 от тях (2,4%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.29 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Проявява активно познавателен интерес“ на втория въпрос, 

очертаващ личностното развитие на децата. От общо 168 родители 134 

от тях да посочили, че децата им притежават проявяват активно 

познавателен интерес. Това възлиза на (79,8%). 27 родителя (16,1%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 7 от тях 

(4,2%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.30 са отразени резултатите по петия показател 

„Стремеж към лично достижение, аз вече знам, мога, 

самоотвърждение и признание“ на втория въпрос, очертаващ 

личностното развитие на децата. От общо 168 родители 139 от тях да 

посочили, че децата им притежават проявяват активно познавателен 

интерес. Това възлиза на (82,7%). 26 родителя (15,5%) са посочили, че 

децата им само понякога има затруднения, а само 3 от тях (4,2%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

 

Третият  въпрос в анкетата цели да очертае емоционалното 

развитие на децата. Той се състои от пет показателя. Всеки един от 

показателите се оценява по същата три степенна скала. 

В таблица 3.31 са отразени резултатите по първия показател 

„Уравновесен, доброжелателен“ на третия въпрос, очертаващ 

емоционалното развитие на децата. От общо 168 родители 145 от тях да 

посочили, че децата им са уравновесени и доброжелателни. Това 

възлиза на (86,3%). 21 родителя (13,1%) са посочили, че децата им само 

понякога не са, а само 2 от тях (1,2%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.32 са отразени резултатите по втория показател 

„Радва се на нови играчки“ на третия въпрос, очертаващ емоционалното 

развитие на децата. От общо 168 родители 160 от тях да посочили, че 

децата им се радват на нови играчки. Това възлиза на (95,2%). Само 8 

родителя (4,8%) са посочили, че децата им само понякога не се радва на 

нови играчки. Обобщението на резултатите показва, че няма дете, 

което да е притежава такова качество.  

В таблица 3.33 са отразени резултатите по третия показател 

„Адекватно се държи в различни ситуации“ на третия въпрос, 

очертаващ емоционалното развитие на децата. От общо 168 родители 

136 от тях да посочили, че децата им адекватно се държат в различни 

ситуации. Това възлиза на (81,0%). 29 родителя (17,3%) са посочили, че 
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децата им само понякога не са, а само 3 от тях (1,2%) са посочили, че 

това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.34 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Възприема шега, може да се шегува“ на третия въпрос, очертаващ 

емоционалното развитие на децата.От общо 168 родители 127 от тях да 

посочили, че децата им възприемат шега и могат да се шегуват. Това 

възлиза на (75,6%). 35 родителя (20,8%) са посочили, че децата им само 

понякога не са, а само 6 от тях (3,6%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.35 са отразени резултатите по петия показател 

„Способен да съпреживява“ на третия въпрос, очертаващ 

емоционалното развитие на децата. От общо 168 родители 135 от тях да 

посочили, че децата им Способен да съпреживява. Това възлиза на 

(80,4%). 26 родителя (15,5%) са посочили, че децата им само понякога 

не са, а само 7 от тях (4,2%) са посочили, че това качество отсъства при 

тяхното дете.   

 

Четвъртия  въпрос в анкетата цели да очертае личното 

развитие на децата. ой се състои от пет показателя. Всеки един от 

показателите се оценява по същата три степенна скала. 

В таблица 3.36 са отразени резултатите по първия показател 

„Може да конструира с кубчета и конструктор“ на четвъртия въпрос, 

очертаващ творческо развитие на децата. От общо 168 родители 157 от 

тях да посочили, че децата им могат да конструират с кубчета и 

конструктор. Това възлиза на (93,5%). 9 родителя (5,4%) са посочили, 

че децата им само понякога има затруднения, а само 2 от тях (1,2%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.37 са отразени резултатите по втория показател 

„Може да моделира с глина, пластилин, тъкани“ на четвъртия въпрос, 

очертаващ творческо развитие на децата. От общо 168 родители 142 от 

тях да посочили, че децата им могат да моделират с глина, пластилин 

и тъкани. Това възлиза на (84,5%). 22 родителя (13,1%) са посочили, че 

децата им само понякога има затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.38 са отразени резултатите по третия показател „Може 

да измисля истории“ на четвъртия въпрос, очертаващ творческо 

развитие на децата. От общо 168 родители 145 от тях да посочили, че 

децата им могат да измислят истории. Това възлиза на (86,3%). 19 

родителя (11,3%) са посочили, че децата им само понякога има 

затруднения, а само 4 от тях (2,4%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете.   
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В таблица 3.39 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Може да римува, да играе на думи“ на четвъртия въпрос, очертаващ 

творческо развитие на децата. От общо 168 родители 114 от тях да 

посочили, че децата им могат да римуват и да играят на думи. Това 

възлиза на (67,9%). 44 родителя (26,2%) са посочили, че децата им само 

понякога имат затруднения, а само 9 от тях (5,4%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.40 са отразени резултатите по петия показател 

„Разбира схематично изображение“ на четвъртия въпрос, очертаващ 

творческо развитие на децата. От общо 168 родители 114 от тях да 

посочили, че децата им могат да римуват и да играят на думи. Това 

възлиза на (67,9%). 44 родителя (26,2%) са посочили, че децата им само 

понякога имат затруднения, а само 9 от тях (5,4%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

 

Петия  въпрос в анкетата цели да очертае личното развитие на 

децата. Той се състои от шест показателя. Всеки един от показателите се 

оценява по същата три степенна скала. 

В таблица 3.41 са отразени резултатите по първия показател 

„Речево развитие“ на петия въпрос, очертаващ когнитивното развитие 

на децата. От общо 168 родители 134 от тях да посочили, че децата им 

имат речево развитие. Това възлиза на (79,8%). 26 родителя (15,5%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 8 от тях 

(4,2%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.42 са отразени резултатите по втория показател „Умее 

самостоятелно да разказва приказка и да съставя разказ по картинки“ 

на петия въпрос, очертаващ когнитивното развитие на децата. От общо 

168 родители 143 от тях да посочили, че децата им имат речево 

развитие. Това възлиза на (85,1%). 19 родителя (11,3%) са посочили, че 

децата им само понякога има затруднения, а само 4 от тях (2,4%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.43 са отразени резултатите по третия показател „Може 

да отдели звук в началото, средата и края на думата“ на петия въпрос, 

очертаващ когнитивното развитие на децата. От общо 168 родители 122 

от тях да посочили, че децата им имат речево развитие. Това възлиза 

на (85,1%). 41 родителя (24,4%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 2 от тях (1,2%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.44 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Може да отдели звук в началото, средата и края на думата“ на петия 

въпрос, очертаващ когнитивното развитие на децата. От общо 168 
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родители 121 от тях да посочили, че децата им имат богат речников 

запас. Това възлиза на (72,0%). 42 родителя (25,0%) са посочили, че 

децата им само понякога има затруднения, а само 4 от тях (2,4%) са 

посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.45 са отразени резултатите по петия показател 

„Граматично правилно прави изречения, използва правилно предлози, 

приставки и съюзи“ на петия въпрос, очертаващ когнитивното развитие 

на децата. От общо 168 родители 121 от тях да посочили, че децата им 

граматично правилно правят изречения, използват правилно 

предлози, приставки и съюзи. Това възлиза на (72,0%). 40 родителя 

(23,8%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а 

само 7 от тях (4,2%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното 

дете.   

В таблица 3.46 са отразени резултатите по шестия показател 

„Способен правилно да поизнася всички звуци“ на петия въпрос, 

очертаващ когнитивното развитие на децата. От общо 168 родители 136 

от тях да посочили, че децата им са способни правилно да поизнасят 

всички звуци. Това възлиза на (81,0%). 14 родителя (8,3%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 4 от тях 

(2,4%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

 

Шестият въпрос в анкетата цели да очертае развитието на 

моториката  и графични умения на децата.  

Той се състои от четири показателя. Всеки един от показателите се 

оценява по същата три степенна скала.  

В таблица 3.47 са отразени резултатите по първия показател 

„Уверено владее всички битови действия, хранене с вилица, закопчаване 

на копчета, миене на зъби, облича се, съблича се сам и си завързва 

връзките на обувките“ на шестия въпрос, очертаващ развитието на 

моториката  и графични умения на децата. От общо 168 родители 134 от 

тях да посочили, че децата им уверено владеят всички битови 

действия, хранене с вилица, закопчаване на копчета, миене на зъби, 

облича се, съблича се сам и си завързва връзките на обувките. Това 

възлиза на (79,8%). 32 родителя (19,0%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 2 от тях (1,2%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.48 са отразени резултатите по втория показател 

„Способен да работи с малки предмети, на реди мозайка“ на шестия 

въпрос, очертаващ развитието на моториката  и графични умения на 

децата. От общо 168 родители 142 от тях да посочили, че децата им са 

способни да работят с малки предмети, да редят мозайка. Това 
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възлиза на (84,5%). 21 родителя (12,5%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.49 са отразени резултатите по третия показател „Умее 

правилно да държи химикал и да чертае равни линии“ на шестия 

въпрос, очертаващ развитието на моториката  и графични умения на 

децата. От общо 168 родители 118 от тях да посочили, че децата им 

умеят правилно да държат химикал и да чертаят равни линии. Това 

възлиза на (70,2%). 46 родителя (27,4%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 4 от тях (2,4%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.50 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Може да рисува кръг и овал“ на шестия въпрос, очертаващ развитието 

на моториката  и графични умения на децата. От общо 168 родители 125 

от тях да посочили, че децата им могат да рисуват кръг и овал. Това 

възлиза на (74,4%). 38 родителя (22,6%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

 

Седмия  въпрос в анкетата цели да очертае зрително-

пространствено възприятие на децата.  

Той се състои от четири показателя. Всеки един от показателите се 

оценява по същата три степенна скала.  

В таблица 3.51 са отразени резултатите по първия показател 

„Може да отдели и класифицира фигури по форма, размер, цвят“ на 

седмия въпрос, очертаващ зрително-пространствено възприятие на 

децата. От общо 168 родители 142 от тях да посочили, че децата им 

могат да отделят и класифицират фигури по форма, размер, цвят. Това 

възлиза на (84,5%). 23 родителя (13,7%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.52 са отразени резултатите по втория показател 

„Може да намери част от цели фигури, да конструира детайли по 

схема“ на седмия въпрос, очертаващ зрително-пространствено 

възприятие развитие на децата. От общо 168 родители 140 от тях да 

посочили, че децата им могат да намират част от цели фигури, да 

конструират детайли по схема. Това възлиза на (83,3%). 25 родителя 

(14,9%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а 

само 3 от тях (1,8%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното 

дете.   
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В таблица 3.53 са отразени резултатите по третия показател „Може 

да различава пространствено разположени фигури“ на седмия въпрос, 

очертаващ зрително-пространствено възприятие на децата. От общо 168 

родители 129 от тях да посочили, че децата им могат да различават 

пространствено разположени фигури. Това възлиза на (76,8%). 36 

родителя (21,4%) са посочили, че децата им само понякога има 

затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.54 са отразени резултатите по четвърти показател 

„Може да рисува прости геометрични фигури“ на седмия въпрос, 

очертаващ зрително-пространствено възприятие на децата. От общо 168 

родители 133 от тях да посочили, че децата им могат да рисуват 

прости геометрични фигури. Това възлиза на (79,2%). 36 родителя 

(17,9%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а 

само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното 

дете.   

 

Осмият въпрос в анкетата цели да очертае развитието на 

вниманието и паметта на децата. Той се състои от четири показателя. 

Всеки един от показателите се оценява по същата три степенна скала.  

В таблица 3.55 са отразени резултатите по първия показател 

„Може да работи без да се разконцентрира 5-10 минути, дори и ако 

дейността не е интересна и е трудна“ на осмия въпрос, очертаващ 

развитието на вниманието и паметта на децата. От общо 168 родители 

116 от тях да посочили, че децата им притежават способност да се 

занимават и да учат. Това възлиза на (69,0%). 43 родителя (25,6%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 9 от тях 

(5,4%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.56 са отразени резултатите по втория показател 

„Може да превключи от една дейност към друга“ на осмия въпрос, 

очертаващ развитието на вниманието и паметта на децата. От общо 168 

родители 140 от тях да посочили, че децата им могат да превключват 

от една дейност към друга. Това възлиза на (83,3%). 23 родителя 

(13,7%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а 

само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното 

дете.  

В таблица 3.57 са отразени резултатите по третия показател „Може 

да открие различия в 2 близки картини“ на осмия въпрос, очертаващ 

развитието на вниманието и паметта на децата. От общо 168 родители 

145 от тях да посочили, че децата им могат да откриват различия в 2 

близки картини. Това възлиза на (86,3%). 19 родителя (11,3%) са 
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посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 4 от тях 

(2,4%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.58 са отразени резултатите по четвъртия показател „С 

лекота учи стихотворения“ на осмия въпрос, очертаващ развитието на 

вниманието и паметта на децата. От общо 168 родители 140 от тях да 

посочили, че децата им могат с лекота да учат стихотворения. Това 

възлиза на (83,3%). 25 родителя (14,9%) са посочили, че децата им само 

понякога има затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са посочили, че това 

качество отсъства при тяхното дете.   

 

Деветия въпрос в анкетата цели да качествата свързани с 

мисловните процеси на децата. Той се състои от пет показателя. Всеки 

един от показателите се оценява по същата три степенна скала.  

В таблица 3.59 са отразени резултатите по първия показател 

„Може да обобщава и класифицира“ на деветия въпрос, очертаващ 

качествата свързани с мисловните процеси на децата.  От общо 168 

родители 131 от тях да посочили, че децата им могат да обобщават и 

класифицират. Това възлиза на (78,0%). 31 родителя (18,5%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 6 от тях 

(3,6%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.60 са отразени резултатите по втория показател 

„Може да направи прост логичен извод“ на деветия въпрос, очертаващ 

качествата свързани с мисловните процеси на децата. От общо 168 

родители 137 от тях да посочили, че децата им могат да направят 

прост логичен извод. Това възлиза на (81,5%). 26 родителя (15,5%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 5 от тях 

(3,0%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете.   

В таблица 3.61 са отразени резултатите по третия показател 

„Разбира смисъла и последователността на събитията“ на деветия 

въпрос, очертаващ качествата свързани с мисловните процеси на децата. 

От общо 168 родители 137 от тях да посочили, че децата им разбират 

смисъла и последователността на събитията. Това възлиза на 

(81,5%). 26 родителя (15,5%) са посочили, че децата им само понякога 

има затруднения, а само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете. 

 

В таблица 3.62 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Има елементарен запас сведения за себе си, семейството, бита“ на 

деветия въпрос, очертаващ качествата свързани с мисловните процеси 

на децата. От общо 168 родители 147 от тях да посочили, че децата им 

имат елементарен запас сведения за себе си, семейството и бита. 
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Това възлиза на (87,5%). 17 родителя (10,1%) са посочили, че децата им 

само понякога има затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са посочили, че 

това качество отсъства при тяхното дете. 

В таблица 3.63 са отразени резултатите по петия показател 

„Има елементарен запас от сведения за света“ на деветия въпрос, 

очертаващ качествата свързани с мисловните процеси на децата. От 

общо 168 родители 136 от тях да посочили, че децата им имат 

елементарен запас сведения за света. Това възлиза на (81,0%). 27 

родителя (16,1%) са посочили, че децата им само понякога има 

затруднения, а само 5 от тях (3,0%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете. 

 

Десетият  въпрос в анкетата цели да очертае 

самоорганизацията на децата. Той се състои от пет показателя. Всеки 

един от показателите се оценява по същата три степенна скала.  

В таблица 3.64 са отразени резултатите по първия показател 

„Възприема инструкции и по тях може да изпълни действие“ на 

десетия въпрос, очертаващ самоорганизацията на децата. От общо 168 

родители 154 от тях да посочили, че децата им възприемат 

инструкции и по тях могат да изпълняват действие. Това възлиза на 

(91,7%). 14 родителя (8,3%) са посочили, че децата им само понякога 

има затруднения, а като отсъствие на това качество нито един родител 

не е посочил за своето дете.   

В таблица 3.65 са отразени резултатите по втория показател „Не 

бърза, не се суети може да свърши до край зададеното“ на десетия 

въпрос, очертаващ самоорганизацията на децата. От общо 168 родители 

154 от тях да посочили, че децата им не бързат, не се суетят могат да 

свършат до край зададеното. Това възлиза на (91,7%). 14 родителя 

(8,3%) са посочили, че децата им само понякога има затруднения, а като 

отсъствие на това качество нито един родител не е посочил за своето 

дете.   

В таблица 3.66 са отразени резултатите по третия показател 

„Способност да работи самостоятелно“ на десетия въпрос, очертаващ 

самоорганизацията на децата. От общо 168 родители 130 от тях да 

посочили, че децата им притежават способност да работят 

самостоятелно. Това възлиза на (77,4%). 34 родителя (20,2%) са 

посочили, че децата им само понякога има затруднения, а само 4 от тях 

(2,4%) са посочили, че това качество отсъства при тяхното дете. 

 

В таблица 3.67 са отразени резултатите по четвъртия показател 

„Способност да оцени своята работа, да открие грешки“ на десетия 
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въпрос, очертаващ самоорганизацията на децата. От общо 168 родители 

124 от тях да посочили, че децата им притежават способност да 

оценяват своята работа и да откриват грешки. Това възлиза на 

(73,8%). 41 родителя (24,4%) са посочили, че децата им само понякога 

има затруднения, а само 3 от тях (1,8%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете. 

В таблица 3.68 са отразени резултатите по петия показател 

„При неуспех не се сърди, приема помощ от възрастните, не отказва 

да продължи работата“ на десетия въпрос, очертаващ 

самоорганизацията на децата. От общо 168 родители 102 от тях да 

посочили, че децата им при неуспех не се сърдят, приемат помощ от 

възрастните и не отказват да продължават работата. Това възлиза на 

(60,7%). 52 родителя (31,0%) са посочили, че децата им само понякога 

има затруднения, а 14 от тях (3%) са посочили, че това качество 

отсъства при тяхното дете. 

 

Като обобщение от представените резултати по тази анкета с 

родители може да се направи извода, че след завършване на 

подготвителна група децата от детската градина имат необходимото 

личностното развитие, което определя  тяхната готовност за постъпване 

в училище.  

 

3.5. Представяне и анализ на резултатите от проведената 

проективна методика „Дърво с човечета” по П. Уилсон и 

адаптирана по Д. Лампенов 

В настоящата дисертационна работа се провежда изследване за 

диагностика на емоционално състояние, потребности за постижения, 

самооценка и взаимоотношенията на детето със социума (описана в 

точка 2.2.2.2.на глава втора).  

Изследваната група деца оцветяват човечета разположени върху 

дърво. Първо всяко дете оцветява в червено човечетата, които отговарят 

(приличат) най-много на него, на неговото настроение и това положение 

в което се намира. 

След това всяко дете отново оцветява човечета, но този път в 

зелено. В зелено оцветените човечета отразяват неговите успехи в 

училище.  

Накрая със зеления цвят всяко дете огражда онова човече, което 

би искало да бъде, на кое място би желало да се намира  на дървото.  

Анализът на резултатите се обобщава по следните показатели: 

- коя позиция на дървото е избрало детето за себе си; 

- с положението на кое човече се отъждествява детето; 
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- какво е реалното положение на дървото и какво идеалното (това 

което иска да бъде); 

- какви са различията между „Аз-реално” и „Аз-идеално”; 

 

След проведената проективна методика от общо 126 изследвани деца 

се правят следните обобщени констатации: 

-  4 се характеризират като целеустремени, не изпитващи страх от 

препятствия и прегради,  

- 3  от тях се определят като общителни и винаги готови да 

помогнат на приятел,  

- 32 имат устойчива позиция да живота, стремящи се към 

постигане на успех във всяко начинание без трудности по пътя им, 

-  2 характеризират като целеустремени, не изпитващи страх от 

препятствия и прегради, 

- 1 обича да се затваря в себе си да размишлява за лични неща и 

да се крие в изграден измислен свят,  

- 9 от децата определят себе си като обичащи забавленията,  

- 37 от децата се характеризират като адаптиращи се нормално в 

живота и се чувстват комфортно,  

- 19 от децата са затворени в себе си , избягват общуването и има 

вътрешни терзания,   

- 4 се усещат в емоционална пропаст, вероятно преживяват 

вътрешна криза,  

- 15 от децата се чувстват уморени да поддържат някого, но са 

склонни да оценят себе си , ако са обкръжени от внимание,  

- 19 деца са с повишена самооценка и държат всички да ги 

слушат и се изживяват като лидери,   

- 5 желаят да бъдат хора, които не се страхуват от препятствия и 

прегради като следват и постигат целите си,  

- 6 от децата искат да общуват и са готови да оказват помощ на 

приятел.  

 

Проективната методика „Дърво с човечета“ цели да оцени на 

успешната адаптация на децата в училище. Различните позиции, 

разположените по дървото човечета се групират в десет групи.  

Първата група от различните позиции на човечета 

характеризира нагласа за преодоляване на препятствия. В тази 

група влизат човечета № 1, 3, 6, 7. Графичното представяне на 

резултатите е показано на фигура 3.25. От фигурата е видно, че броя на 

децата, които имат нагласа за преодоляване на препятствия не е голям. 

Най-голям е броя на децата от група „Омайниче“ с такава нагласа – 6 
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деца. След тях са децата от група „Буратино“ – 3 деца, а от останалите 

групи и детски градини са по 1 дете.  

На фигура 2.26 е отразено желанието на децата да преодоляват 

препятствия в училище чрез оцветяване на човечета в зелено.  

От фигурата е видно, че 3 деца от група „Звездица“ проявяват 

желание за преодоляване на препятствия в училище, и по 1 от ДГ 

„Щурче“ и група „Буратино“.  

Втората група от различните позиции на човечета 

характеризира общителност, дружеска подкрепа. В тази група 

влизат човечета № 2, 19, 18, 11, 12. Графичното представяне на 

резултатите е показано на фигура 3.27. От фигурата е видно, че броя на 

децата, които са общителни и проявяват дружеска подкрепа е 

значително голям. Най-голям е броя на децата отново от група 

„Омайниче“ – 11 деца. След тях са децата от група „Буратино“  и ДГ 

„Щурче” – по 4 деца, а от останалите две групи от ДГ „Пчелица“ и 

група „Звездица“  по 1 дете.  

На фигура 2.28 е отразено желанието на децата да проявяват 

общителност и дружеска подкрепа чрез оцветяване на човечета в 

зелено. От фигурата е видно, че 9 деца група „Омайниче“ имат желание 

да  проявяват общителност и дружеска подкрепа. След тях са децата от 

ДГ „Пчелица“ с 8 деца. Децата от група „Буратино“ са 3, които имат 

желание да  проявяват общителност и дружеска подкрепа, а от ДГ 

„Щурче“ 2 деца и 1 от група „Звездица“.   

Третата група от различните позиции на човечета 

характеризира устойчиво състояние (желание за успех, но без да се 

преодоляват трудности). В тази група влизат само човечета  № 4. 

Графичното представяне на резултатите е показано на фигура 3.29.  

На фигура 3.29 са показани и двата цвята човечета (и червени и 

зелени). Видно е, че броя на децата, които проявяват устойчиво 

състояние (желание за успех, но без да се преодоляват трудности) не е 

голям, но значителен. Най-голям е броя на децата отново от група 

„Омайниче“ – 8 деца, които проявяват устойчиво състояние (желание за 

успех, но без да се преодоляват трудности). След тях са децата от ДГ 

„Пчелица“ – 6 деца. По 2 деца проявяват устойчиво състояние (желание 

за успех, но без да се преодоляват трудности) от ДГ „Щурче” и група 

„Буратино“ – по 1 деца, а от група „Звездица“ само 1 дете.  

На същата фигура  е отразено желанието на децата да проявяват 

устойчиво състояние (желание за успех, но без да се преодоляват 

трудности), чрез оцветяване в зелено човечетата. Най-много деца, които 

имат желание са от група „Буратино“ – 4 деца. По 3 деца са от група 
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„Звездица“ и ДГ „Щурче“, а от група „Омайниче“ 2 деца и 1 дете от ДГ 

„Пчелица“.  

Четвъртата група от различните позиции на човечета 

характеризира обща слабост, неголям запас от сили, изтощение, 

пасивност. И в тази група влизат само човечета  № 5. Графичното 

представяне на резултатите е показано на фигура 3.30. На фигурата са 

показани и двата цвята човечета (и червени и зелени). Видно е, че броя 

на децата, които проявяват обща слабост, неголям запас от сили, 

изтощение, пасивност много малък. По 1 дете от група „Омайниче“ и 

ДГ „Пчелица“ са оцветили в червено човече № 5, а в зелено няма нито 

едно дете от нито една детска градина.  

Петата група от различните позиции на човечета 

характеризира мотивация за развлечения. И в тази група влизат само 

човечета  № 9. Графичното представяне на резултатите е показано на 

фигура 3.31. На фигурата са показани и двата цвята човечета (и червени 

и зелени). Видно е, че броя на децата, които притежават мотивация за 

развлечения не е голям, но значителен. Най-голям е броя на децата 

отново от група „Омайниче“ – 3 деца. По 1 дете са от ДГ „Пчелица“ и 

група „Звездица“, а от ДГ „Щурче” и група „Буратино“ – по 2деца.  

На същата фигура  е отразено желанието на децата да проявяват 

мотивация за развлечения, чрез оцветяване в зелено човечетата. Най-

много деца, които имат желание са от ДГ „Щурче“ – 4 деца. 3 деца са от 

група „Звездица“ и група „Омайниче“, а от група „Буратино“ – 2 деца и 

1 дете от ДГ „Пчелица“.  

Шестата група от различните позиции на човечета 

характеризира отстраненост, изолираност, тревожност. В тази 

група влизат човечета  № 13, 21. Графичното представяне на 

резултатите е показано на фигура 3.32. От фигурата е видно, че броя на 

децата, които са общителни и проявяват отстраненост, изолираност, 

тревожност не е голям. По 2 деца са оцветили човечетата 13 и 21 от 

ДГ „Щурче” и група „Звездица“ – 2 деца, а група „Буратино“ – 3 деца. 

От ДГ „Пчелица“ е само 1, а от група „Омайниче“ няма.  

На фигура 2.33 е отразено желанието на децата да проявяват 

склонност за отстраненост, изолираност, тревожност чрез оцветяване на 

човечета в зелено. От фигурата е видно, че 3 деца група „Звездица“ и 1 

от „Омайниче“ имат склонност за отстраненост, изолираност, 

тревожност.  

Седма група от различните позиции на човечета 

характеризира отстраненост от учебния процес, грижа за себе си. 

В тази група влизат човечета № 8. Графичното представяне на 

резултатите е показано на фигура 3.34. От фигурата е видно, че от 
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всички 126 изследвани деца само едно от група „Буратино“ е посочило, 

че проявява отстраненост от учебния процес, грижа за себе си.  

Осмата група от различните позиции на човечета 

характеризира комфортно състояние, нормална адаптация. В тази 

група влизат човечета № 10, 15. Графичното представяне на резултатите 

е показано на фигура 3.35. От фигурата е видно, че броя на децата, 

които се намират в комфортно състояние, нормална адаптация е 

доста значителен. От група „Звездица“ са най-голям брой децата – 9. От 

група „Буратино“ са 5 деца, а група „Омайниче“ – 4 деца. Само 2 деца са 

от ДГ „Щурче”, а 1 от ДГ „Пчелица“.  

На фигура 2.36 е отразено желанието на децата да проявяват 

склонност за комфортно състояние, нормална адаптация чрез 

оцветяване на човечета в зелено. От фигурата е видно, че 3 деца група 

„Звездица“ и 1 от „Омайниче“ имат склонност за отстраненост, 

изолираност, тревожност.  

Деветата група от различните позиции на човечета 

характеризира кризисно състояние, „Падане в пропастта”. В тази 

група влизат човечета № 14. Графичното представяне на резултатите е 

показано на фигура 3.37. На фигурата са показани и двата цвята 

човечета (и червени и зелени). Видно е, че броя на децата, които изпадат 

в кризисно състояние, „Падане в пропастта” не е голям. Най-голям е 

броя на децата отново от група „Омайниче“ – 3 деца. 1 дете е от ДГ 

„Щурче”, а от останалите групи няма.  

Подобна е тенденцията на децата, които в зелено са оцветили 

човечетата. От ДГ „Щурче“ и група „Омайниче“ са по 2 деца, които 

изпадат в кризисно състояние, „Падане в пропастта”, а от група 

„Буратино“ само 1. От другите две групи ДГ „Пчелица“ и група 

„Звездица“ няма.  

Десетата група от различните позиции на човечета 

характеризира перспектива за завършеност на самооценката и 

нагласи за лидерство. В тази група влизат човечета № 20. Графичното 

представяне на резултатите е показано на фигура 3.38. На фигурата са 

показани и двата цвята човечета (и червени и зелени). Видно е, че броя 

на децата, които имат перспектива за завършеност на самооценката и 

нагласи за лидерство. Най-голям е броя на децата от група „Звездица“ и 

група „Буратино“ – по 7 деца. 3 са децата от ДГ „Пчелица“, а ДГ 

„Щурче” – 2 деца и „Омайниче“ – само 1 дете.  

Децата, които в зелено са оцветили човечетата също са 

значителен брой. От ДГ „Щурче“, ДГ „Пчелица“ и група „Звездица“ са 

по 4 деца, от  група „Омайниче“ – 9 деца, от група „Буратино“ – 5 деца.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новият закон за предучилищно образование формулира ясно 

целта и мисията на предучилищното образование и свързаните с него 

задачи за насърчаване и подкрепа на личностното развитие на детето и 

като самостоятелна автономна личност, която поема отговорност за 

собствената си реализация. 

На основание на него се изработват държавните образователни 

стандарти и се извършва диагностика на готовността на детето за 

училище, която се обвързва с усвоените знания, умения и отношения по 

отделните образователни направления и съответствието им с ДОС. 

Издава се удостоверение за училищна готовност, като получената 

информация помага за ориентиране на учителя за силните страни и 

нуждата от подкрепа за всяко дете. 

Критериите за готовност или неготовност за училище са 

свързани с психологическата възраст на детето, която се измерва не във 

физическо време, за по мащаба на тяхното психологическото развитие. 

Трябва да се разбират принципите на съставянето на диагностиката, 

която я отчита, да се познават референтните точки, принципите на 

измеримост.  

Формирането на личността представлява процес на усвояване 

от човека на социалната сфера на обществения опит. Този процес е 

строго специфичен и се различава от усвояването на знания, умения и 

навици. 

 
ИЗВОДИ  

 

Като резултат от теоретичния анализ на проблема и 

разработения и апробиран инструментариум за диагностика 

готовността на децата от предучилищна възраст за училище могат да се 

направят следните изводи: 

 

1. Понятието “личностна готовност” не е ново, но е недостатъчно 

изследвано досега в рамките на предучилищната възраст. 

Повечето от изследванията проучват други аспекти на готовността 

на децата за училище-интелектуална, физическа, математическа и др.  

Компонентите на личностната готовност са следните: мотивационна 

готовност,  сформираност на редица качества и умения у децата, 

комуникативна готовност и емоционална зрелост. 

2. Въпросът за личностна готовност като елемент от 

социализацията на детето и постъпването им в друга образователна 
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среда е изключително актуален за теорията и практиката на 

предучилищното образование. Формирането и развитието й се налага от 

непрекъснатото повишаване на изискванията към равнището на 

образование в първи клас, което трябва да създаде нагласа у децата за 

промяна и адаптация на тяхното поведение и начин на усвояване на 

знания. Необходимостта по-задълбочено да се проучи личностната им 

готовност е продиктувано от факта, че  успеваемостта на учениците в 

първи клас зависи и от готовността на личността да бъде ученик и да 

усвоява определено образователно съдържание. 

3. В резултат на проведеното изследване се установи, че 84,6% от 

децата имат личностна готовност на децата за училище. Това се 

констатира от проведеното изследване и получените резултати от 

оценка мотивацията за обучение при деца в предучилищна възраст чрез 

методиката на Нежнова, наречена още „Беседа за училище”. Също така 

тази тенденция се доказва и от проведеното изследване с учители за 

диагностика на личностната готовността на детето за училище. От 

зададените в анкетата 21 въпроса се констатира, че 82% от децата са 

напълно готови за училище. Същата тенденция се доказва и от 

проведената анкета с родители, че 83,5%  от децата имат нагласа за 

постъпване в първи клас.  

4. При проучването на оценките на учителите се установи, че 91% 

от тях смятат, че децата им имат личностна готовност за училище, а 9 % 

не мислят , че те са готови за училище. Същото се отнася и за 

родителите – 94,7 % от родителите смятат, че децата им имат личностна 

готовност за училище, а само 5,3% не мислят , че те са готови за 

училище.  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО 

 

Декларирам, че настоящият дисертационен труд за придобиване 

на ОНС „Доктор“ на тема „Личностна готовност на децата за училище“ 

е моя авторска разработка и по никакъв начин не накърнява чужди 

авторски права. Използваната литература съм цитирала коректно на 

всички места, на които съм споменала идеи от нея. 

Известно ми е, че за използване на чужди текстове без цитиране 

на техните автори нося отговорност съгласно Наказателния кодекс на 

Република България. 
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НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ 

 

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите 

на дисертационния труд теоретични и експериментални изследвания се 

свеждат до следните научно-приложни приноси: 

 

1 Подбрана и систематизирана е информация за нивото 

на съвременните изследвания върху същността и структурата на 

личностната готовност на 6-7 годишните деца за училище.  

2 Анализирани са теоретичните аспекти на понятието 

личност и личностното развитие в различните научни направления. 

Описани са теориите за личностна готовност и готовност за училище. 

3 След обстойно анализиране готовността на децата във 

физически, емоционален, интелектуален и социален аспект е обогатена 

теорията на подготовката и готовността на децата за училище.  

4 Разработен  и адаптиран е диагностичен 

инструментариум на изследването за установяване равнището на 

личностната готовност на децата от подготвителните групи на детските 

градини за училище. 

5 На емпирична основа е доказано равнището на 

личностната готовност на децата от подготвителните групи на детските 

градини за първи клас.  

Резултатите от дисертационния труд могат да намерят 

приложение и реализация както при усъвършенстване на учебните 

програми в подготвителните групи на детската градина, така и при 

възпитанието на децата от родителите до постъпването им в училище.  
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