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Дисертационният труд ”Училищната среда – място за 

социализация на деца с различни възможности” е обсъден и 

насочен за публична защита на разширен съвет на катедрата по 

Социална и Специална педагогика в Педагогически факултет  

към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. 

 

 

Дисертационният труд е структуриран в увод, четири 

глави, изводи, литература и приложения. Основният текст е в 

обем от 216 страници, онагледен с 10 таблици,  17  фигури и  22 

диаграми.  Литературните  източници са 95, приложенията – 9. 

 

 

 

 

Публичната защита на дисертационния труд ще се 

състои на  10.09. 2021 г. от 11.30 часа в зала №209 на 

Педагогически факултет на ШУ ”Еп. К. Преславски”. 

Материалите по защитата са на разположение на 

интересуващите се в ШУ”Еп.К.Преславски”, Педагогически 

факултет, катедра Социална и Специална педагогика,каб. №309. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Всеки етап от общественото развитие поставя своите 

изисквания към онези, които са отговорни за формиране на 

личността. Ангажираните с възпитанието, образованието и 

обучението на децата – богатството на една нация (което 

респективно поставя в тази категория всички разумни хора) е 

необходимо да търсят пътища и средства за успеха им. А как се 

измерва той?! Отговор, изчерпателен и провокиращ, е този на  

Гари Стейджър: „По това какво могат да правят децата – с ума си, 

с ръцете си. По това дали са щастливи, дали могат да се грижат за 

себе си.Дали намират смисъл, радост и цел в това,което правят“ 1. 

Отговор, който би трябвало да провокира всички 

участници в образователния процес. Отговор, който поставя 

необходимостта от преосмисляне на методите и средствата 

на обучение, възпитание и социализация–три взаимносвързани и 

допълващи се компонента. Необходимост от превръщане на 

училището в среда, достъпна за всички ученици. Среда,  

мотивираща и подкрепяща, която създава условия за 

развитието на ученици с различен потенциал, адекватна на 

новите социални реалности, които от своя страна са в основата 

на реформа. Реформа, свързана с превръщането на  българското 

училищно образование в модерно, достъпно и качествено.  

                                                 
1 Кюркчийска, В. Приобщаващото образование-предизвикателстов за началния учител, 

Ш. 2017 
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Реформа, която регламентира Държавен образователен 

стандарт (ДОС) Приобщаващо образование, който  е резултат от 

необходимостта  за   създаване на условия за формиране на 

морална, творческа и автономна личност, способна да се 

реализира пълноценно. 2 

Тенденцията за заедно образование на всички ученици  в 

българското училище предполага адекватна професионална 

квалификация на  педагогическите специалисти. Ако ученикът е 

този, в името на когото се извършва реформата, то учителят е 

този, който я извършва. Каузата приобщаващо образование  е 

екипна работа от: детски учител, начален учител, учител по..., 

ресурсен учител, психолог  и   логопед. Всеки от тях има своите 

функции за социализацията на учениците. Всички имат 

отговорността да превърнат  училището/класа в среда на 

уважение и приемане на другия. Ако мъдрото управление на 

училищните ръководства е първата крачка в създаване на условия 

за приобщаване, то педагогическите специалисти извървяват пътя 

на процеса на развитие на учениците, които трябва да бъдат 

подкрепяни и да развиват способностите си, да превъзмогват  

трудностите и се социализират. Те откриват  пред детето 

непознатото, грижат се за социално-нравственото и 

интелектуално-психичното му развитие,  започват да го 

моделират като личност и създават условия за неговата 

                                                 
2 Кюркчийска, В. Приобщаващото образование-предизвикателстов за началния учител, 

Ш. 2017 
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социализация. В тази връзка всички педагогически специалисти 

трябва да търсят методи, форми и средства  на работа, адекватни 

на съвременните тенденции. Такива, които имат допирни точки с 

компетентността на всеки специалист. Информационните и 

комуникационни технологии (ИКТ) са пресечната точка между  

детски, начален учител, учител по..., логопед, ресурсен учител и 

психолог  в средствата за общуване с учениците на XXI век. Чрез 

тях се съдейства за повишаване на ефективността и качеството  в 

образователния процес, като се използва интересът на учениците 

към технологиите. Така учителят може да разчупи начина за 

индивидуална изява, като поставя децата сред богата на импулси 

и стимули среда, а това е гарант за успешна работа. 

Целесъобразността на използването на ИКТ в образователния 

процес е продиктувано и от факта, че дигиталното поколение 

ученици не участват активно в процеса на овладяване на знания, 

формиране на умения и компетентности, ако той не отговаря на 

съвременните постижения в областта на дигиталните технологии. 

Това води до негативните резултати, отчитани в българското 

образование.  В тази връзка използването на ИКТ е отговор на 

необходимостта от промяна в обучението, възпитанието и 

социализацията на обучаемите, което „... предполага гъвкав и 

адаптивен процес, с прилагане на иновативни образователни 

технологии, които би трябвало да бъдат приоритет в работата на 
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учителя.“3 Това е и мотивът за провеждане  на настоящото 

изследване, в което се проследява  използването на 

образователни софтуерни продукти за социализиране на 

учениците в начален етап на основна образователна степен. 

Защо начален етап?! Защото той е първият етап на 

социализиране в училищна среда, етап, който поставя детето в 

нова социална роля–тази на ученик. Тогава се поставя началото 

на формиране на социални компетентности. Последните са 

приоритет в съвременното образование, което е компетентностно 

ориентирано. В Закона за предучилищно и училищно 

образование е заложена необходимостта от „придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните  общности”4.  

Такъв подход, който дава възможност за успешна 

личностна и професионална реализация, за формиране на 

жизнена позиция чрез адекватна социализация в съвременните 

общности, е компетентностният. Компетентностният подход 

съдейства за постигане  на целите на предучилищното и 

училищното образование, като създава условия  за развиване на 

способността за себеизява и социализация. 

                                                 
3 Кюркчийска, В. Иновативни образователни технологии в условия на приобщаващо 

образование, 2020 
4 Закон за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015. 
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Това определя и предмета на  настоящото изследване, а 

именно процесът на социализация на учениците. Нужно е 

обучаваните  да придобиват  базисните човешки характеристики 

като  език, култура, обноски, да  усвояват  социалното познание, 

общуване и  навици за практическа дейност. Независимо кое от 

определенията за социализация се приеме5, водеща  е целта, 

която  намира израз в трансформацията в активни членове на 

обществото, трансфер на култура от една генерация към друга 6. 

В тази връзка училището трябва да стане среда, в която всички 

деца успешно придобиват умения за практическа дейност, среда, 

в която се формират компетентности. 

Респективно обект на изследването е училищната среда,  

която трябва да създаде максимално благоприятни условия за 

социализиране на децата – процес, който се осъществява 

успоредно с обучението и възпитанието – компоненти на 

училищната среда. Среда, достъпна и отговаряща на 

съвременните предизвикателства за приобщаващото образование. 

Среда, в която компонентите са в сложни взаимоотношения 

                                                 
5„…целият многостранен процес на очовечаване на човека..., развиване на човешкия 

потенциал на индивида..., цялостният процес на формиране на човешката личност..., 

включване на човек в обществените отношения..., усвояване на определена система от 

социални роли и култура.., усвояване на социални функции..., придобиване на базисните 

човешки характеристики: език, култура, обноски, форми на човешко поведение и 

съзнание..., усвояване на социално познание, общуване, навици за практическа дейност, 

усвояване на предметния свят на вещите и на социалните функции..., генерална насока 

към интеграция в колектива., Андреев, М. Педагогическа социология, С. 1988 
6 Андреев, М. Педагогическа социология, С., 1988 
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макар и равностойни като в случая обучението и възпитанието са 

средствата, а социализацията – целта на образователния процес. 

Изборът на тема очертава целта, задачите и хипотезата на 

изследването: 

Целта на дисертационния труд е да се проучат 

възможностите на училищната среда за социализиране на 

учениците като се използват образователни софтуерни продукти. 

Целта се декомпозира в следните задачи:  

1. Да се проследи  връзката между социализацията и 

обучението – компоненти на училищната 

среда. 

2. Да се изясни същността на социалните и 

комуникативни компетентности – предиктор 

на социализация. 

3. Да се проучат възможностите за формиране на 

социални и комуникативни компетентности в 

условия на приобщаващо образование. 

4. За да се изясни значението и ролята на 

информационните и комуникационни  

технологии, да се направи анализ на 

приложението им в училищна среда в 

контекста на формиране на компетентности. 

5. Да се провери експериментално приложението на 

образователни   софтуерни продукти в  I–IV 
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клас за формиране на социални 

компетентности. 

Като се имат предвид целта и предмета на изследването се 

формулира следната работна хипотеза: 

Допуска се, че затрудненията в социализацията на 

учениците се дължи на методите и средствата за работа в 

училищна среда. В този контекст, ако се приложи ресурс, който е 

пресечна точка между   всички педагогически специалисти в 

процеса на формиране на социална компетентност у учениците, 

може да  доведе до повишаване на социализацията,  измерена 

чрез комуникативни компетентности. Такъв ресурс са 

образователни софтуерни продукти, специално разработени за 

целите на формиране на комуникативни компетентности.  

За да се реализира целта, да се изпълнят задачите и да се 

докаже (или не) хипотезата, в процеса на работа се използват 

следните методи на научното изследване:  

 Теоретичен анализ на изследвания проблем – 

проучване на литературни източници, нормативни 

документи и педагогически опит. 

 Педагогическо наблюдение на съществуващата 

практика в начален етап на основна образователна 

степен за прилагане на информационни 

технологии. 
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 Педагогически експеримент – с прилагане на 

разработената методика за използване на 

образователните софтуерни продукти. 

 Дидактически тестове – за  установяване на 

входно и изходно ниво. 

 Проективна методика за изследване на Рене Жил 

 Анкети: 

- с педагогически специалисти; 

- с педагогически специалисти, работещи в 

начален етап на основна образователна степен. 

 Математико-статистически методи (описателна 

статистика, проверка на хипотези чрез  t–тест на 

Стюдънт и чрез  z-тест) –  използвани за 

обработване на получените резултати от 

проведения експеримент. 

Използваните методи на изследване отговарят на 

изискванията за обективност, надеждност и валидност, а 

резултатите от тях са представени в ІV глава на настоящия труд.  

      СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационният труд се състои от увод, четири 

глави, изводи, използвани източници и приложения. 

В ГЛАВА ПЪРВА „Теоретични основи на 

социализацията в училищна среда в контекста на 

приобщаващото образование” е мотивирана необходимостта от 

превръщане на училищната среда във фактор за социализация. 
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В параграф 1. Социализацията на учениковата 

личност – компонент на образователния процес е разгледана 

връзката между компонентите на училищната среда. 

В Чл. 3. (1) на Закона7 за предучилищно и училищно 

образование е посочено: Образованието като процес включва 

обучение, възпитание и социализация. Те са равностойни и в 

същото време в сложни взаимозависими връзки. Всеки от 

компонентите на този процес има своето място, всеки един от тях 

допълва останалите, за да се реализират целите, които са 

поставени пред участниците в образователния процес. 

Училището е мястото, социалната институция, която създава 

условия (би трябвало да създава) за протичане на 

взаимосвързаните обучение, възпитание и социализация. 

Училището е средата, в която учениковата личност се 

социализира. В този контекст обучението и възпитанието са 

средство, а социализацията – цел, реализирането на която  зависи 

от множество перманентно променящи се фактори в 

образователната система. 

„Обучението и възпитанието, в частност социалното 

възпитание, започват де се разглеждат в качеството на средство 

не само за развитието на човека като индивид, но и като член на 

социума8.” 

                                                 
7 Закон за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 

13.10.2015 
8 Кутева-Цветкова, В.Г.Бижков, Б.Здравкова. Социална педагогика, УИ ”Св. Св. Кирил 

и Методий, Велико Търново, 2015, стр. 27 
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В първи параграф се разглеждат същността 

(1.1.Същност на социализацията) и факторите на 

социализация.1.2. (Фактори на социализация) 

Процесът на социализация е обект на тълкуване от 

различните науки. Всяка една има приоритетни акценти, но 

общото в отделните интерпретации се открива по посока на 

съдържателния характер на процеса. Социализацията е процес, 

при който човешкият индивид със своите биологични 

предпоставки, постепенно овладява социален опит, навлиза в 

социални отношения и се превръща в личност, която може да се 

реализира в различните сфери на обществения живот и трудовата 

практика. Социализацията е двуединен, диалектически процес, 

който включва както усвояване, така и натрупване на социален 

опит и формиране на ценности, при които се развива и 

усъвършенства социално-биологичната природа на човека. Тя 

извършва в социална среда, която е създадена и се развива от 

своя субект – човекът. Характерът на членовете на всяко 

общество се оформя от нормите, чрез които то функционира. 

Това е единият от двата типа въздействия – нравствените и 

правни норми на обществото, а вторият тип са нецеленасочените, 

стихийните, при които средата оказва влияние върху човека, 

респективно върху детето. За целите на настоящата разработка са 

от значение целенасочените действия на всички работещи в 
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училището като институция за формиране на учениковата 

личност. 

За целите на настоящото изследване едни от факторите 

на социализация имат пряко, други – косвено значение.   

Семейството, връстниците и неформалните групи, медийното 

пространство, културата (социокултурата), изкуството, спорта-са 

съпътстващите възпитателно-образователната среда9, на която е 

отделено специално място. 

Социално-психологическият климат и атмосфера във 

възпитателните и образователните заведения, еталоните на 

поведение в тях оказват сериозно влияние върху процеса на 

социализация. Обект на настоящото изследване е училищната 

среда. При постъпване в училище детето променя своята водеща 

дейност, своя динамичен стереотип- съответно променя и своя 

социален статус. Ако първичната социализация се приеме, че е в 

семейството, то в училищна среда се осъществява вторичната 

социализация. Тази нова среда и условия предполагат 

съответната готовност за пълноценно развитие на детето. 

Училището е социална институция.  Социалните 

институции са универсални, с различна степен на устойчивост и 

продължителност на съществуване структури, които изпълняват 

определени дейности, имат конкретна мисия и цели, 

                                                 
9 Сотиров,Ч., Ек.Люцканова. Системата «Двигателна готовност»-фактор за 

социализацията на децата в предучилищна възраст, УИ “Еп.К.Преславски“, Ш., 2014 
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форматирани са от определени и дълбоко свързани с тяхното 

фундаментално предназначение модели. Те изпълняват 

определени функции и имат механизми (ценности, норми) за 

задоволяване на базисни и жизнено важни потребности на хората.  

Училищната институция преминава през различни 

исторически периоди, които имат своя специфика. Килийното 

училище може да се разглежда в исторически план като първата 

организационна форма на образование в новата българска 

история. Килийното училище през ХVIII век достига своя 

разцвет, когато се утвърждават различни форми – манастирски, 

църковни, светски, придобили голяма популярност. Следваща, 

по-модерна форма на училищна институция, е „взаимното 

училище”. Иновативен момент в развитието на училищната 

институция в България през XIX век е „девическото училище”. 

Функциите на училището в тази епоха са диференцирани в 

съответствие със статусната принадлежност и дейностна 

характеристика на семействата.  

И...в ХХI иновативните училища, които... според Чл. 70. 

от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование са: (2) За 

иновативни се определят училищата, които извършват 

целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез 

въвеждане на иновативни практики, с които се решават 
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организационни и съдържателни проблеми в образователния 

процес.10 

Иновативните училища са модел за изграждане на нова 

образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят 

образователните си резултати и ще повишат критичното мислене 

и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на 

преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. 

За да бъде благоприятно социализиращото въздействие на 

училището, е необходимо: да се поддържа положителна нагласа у 

детето към училището и неговия педагогически и възпитателен 

колектив, учебният процес да бъде организиран и провеждан 

интересно, живо, близко до играта или съчетано с нея, да 

въздейства  положително на емоционалната сфера на детето. 

Родителите не трябва да проявяват ревност към това, че 

училището или любимия учител (или съученик) им отнемат 

детето, а тъкмо обратното. Те ще подпомогнат училищната му 

адаптация, като не допускат и незаинтересованост, нито 

подценяване на учебните занятия както в училището, така и в 

дома; да се избягват бележкарско поведенческите изисквания; да 

не допускат афекти и пристрастие към някои евентуални 

пропуски и несправедливости в учебно-възпитателния процес11. 

                                                 
10 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 
11 Иванов, И. Педагогическа социология, Шумен, 1998 
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Образованието трябва да е адекватно на нуждите на 

обществото. Това предполага нормативна уредба, която да е 

синхронизирана с потребностите, с новата социална реалност, в 

центъра на която стои детето/ученикът. Това представя вторият 

параграф на първа глава. 

В педагогическата практика социализацията на 

децата/учениците обхваща както предучилищното, така и 

училищното образование, а параметрите, концепциите и 

насоките за осъществяването и се поставят в пакет от законови 

и нормативни документи. За целите на настоящото изследване 

имат отношение: Закон за предучилищното и училищното 

образование Наредбата за приобщаващото  образование. 

Започналата през 2010 г. подготовка за нова 

законодателна реформа в образованието доведе до приемането на 

Закона12 за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), 

който влезе в сила от 01.08.2016 г. По своята същност той има 

амбицията да създаде и осигури нормативна база за съществени 

реформи в образователната система. Реформи, насочени към 

трите компонента на образованието: обучение, възпитание, 

социализация. Концептуалните идеи на Закона са заложени и в 

Държавните образователни стандарти, които са съвкупност от 

задължителни изисквания за резултатите в системата на 

                                                 
12 Закон за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79 от 

13.10.2015 
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предучилищното и училищното образование, както и за 

условията и процесите за тяхното постигане. 

Специално внимание е отделено на стандартите за 

Усвояването на българския книжовен език и Приобщаващото 

образование. Резултат от последния е Наредбата за 

приобщаващото образование, която  е в подкрепа на всеки ученик 

– както към учениците с обучителни трудности, към тези със 

специални образователни потребности, така и към надарените 

деца.  Според нея се подсигурява „равнопоставеност и 

недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование, гаранции за които 

са създадените условия за обучение на всички деца и ученици 

заедно, независимо от трудностите и различията, които може да 

възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието 

им в дейността на детската градина или училището”. Тази 

максима на приобщаващото образование определя новата 

визия на българското училище, което трябва да го направи 

среда – достъпна за всички. 

ГЛАВА    ВТОРА  е посветена на компетентностите, 

които са в тясна връзка  със социализацията (Формиране на 

компетентности–предиктор на социализация). В първи 

параграф на втора глава Компетентностите–основа за 

личностна реализация е представена необходимостта от 

формирането им. Необходимост,  заложена в  Закона за 
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предучилищно и училищно образование „придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности13”.  

Необходимост, която е в основата на реформа в 

българското образование и определя актуалността на 

разглежданата проблематика. 

Необходимост, кореспондираща с предмета на 

настоящата разработка, а именно социализацията на ученици, 

която е предиктор за успешна личностна и професионална 

реализация. 

Необходимост, поставяща пред всички участници в 

образователния процес задачата за търсене на пътища за 

придобиването на компетентности, което е в основата на целта 

на настоящото изследване. 

Компетентностният подход съдейства за постигане  на 

целите на предучилищното и училищното образование, като 

създава условия  за развиване на способността за себеизява и 

социализация. У учениците не се натрупват самоцелно езикови 

знания, а се изграждат умения  за адекватно общуване в различни 

комуникативни ситуации. Така потребността от езикова 

подготовка е осъзната и мотивирана. Резултат от езиковото 

обучение не са вече знанията, а способността за правилното им 

                                                 
13 Закон за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в 

сила от 1.08.2016 г.Чл.5. (1) 
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използване при  участие в речевия акт. Резултат, който е с 

определящо значение при децата със СОТ,СОП и тези, които не 

владеят български език. Що се отнася до учениците, които са с 

изявени наклонности в областта на литературното творчество, 

този резултат е също определящ за тях по посока на тяхната 

продуктивна дейност.14
 

Началото на формирането на компетентности  се  поставя 

в начален етап на основна образователна степен, поради което в 

настоящата разработка се представя този период от училищното 

образование. Всяка от компетентностите има своето място и 

определящо значение за формиране на учениковата личност. 

Придобити чрез учебния процес, те допринасят за социализиране 

на децата. В тази връзка се търси и открива връзката между 

обучението и социализацията. Чрез обучението – компонент на 

образователния процес се  дават знания, които са в основата на 

формиране на умения, а последните водят до отношения. 

Придобитите компетентности са предиктор на социализацията. 

Това предполага създаване на такава училищна среда (обучение, 

възпитание, социализация), която да осигури максимално добри 

условия за  овладяване на  заложените в  Учебните програми по 

всички  предмети в начален етап на основно образование   

ключови компетентности. 

                                                 
14 Кюркчийска, В. Приобщаващото образование – предизвикателство за началния 

учител,Университетско издателство, Шумен, 2017 
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В настоящото изследване се акцентира на връзката 

между обучението и социализацията, откриват се 

възможностите на учебните програми за формиране на 

социални компетентности. 

Социалната компетентност е част от процеса на 

формиране на комуникативноречевата. Тяхното придобиване и 

усъвършенстване  е основна цел не само на обучението по 

български език, но и на целия начален етап на основното 

образование. Значимост,  произтичаща от факта, че изучаването 

на езика като функционираща система е условие, но 

същевременно и средство, реална основа за ефективно 

организиране на цялостния образователно-възпитателен процес. 

В тази връзка се изясняват същността на Социалната (1.1) и 

Комуникативна компетентност (1.2) и връзката между тях. 

Като се превръща от дете във  възрастен, човек се научава 

да адаптира речта си към целите на комуникацията, към 

социалните и психологическите условия на словото, към ролите, 

които той изпълнява по отношение на хората около него. 

Първоначално речта на детето не винаги е ориентирана навън, 

може да не е насочена към конкретен събеседник.  Швейцарският 

психолог Жан Пиаже нарича тази реч егоцентрична, за разлика 

от речта на социализирания, която е  фокусирана върху 

събеседника. Под влиянието на социалната среда този конкретен, 

втори тип реч се развива в човека, а в бъдеще тя е условие за 

функционалната му грамотност и има отношение към 
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социокултурната компетентност, която според Ст. Симеонова15  е 

комплекс от лични характеристики, знания и умения, които в 

своята съвкупност подпомагат изразяването на собствена позиция 

като комуникативен акт.  

Социокултурната компетентност се отнася до индивидуалната 

употреба на езика в социалната среда, тя включва и 

съдържателните аспекти на общуването; 

 Как тази реч се формира в условия на приобщаваща 

среда?! 

Реч,  необходима за формиране на социални 

компетентности, които са индикатор за определена  степен на 

социализация. 

 Въпрос, чийто отговор изисква познаване както на 

същността на приобщаващото образование, така и на методите и 

форми на работа в приобщаваща среда. Въпрос, намерил отговор 

в параграф 2. Информационните и комуникационни 

технологии – ресурс в помощ на формиране на социални 

компетентности. 

Компетентностният подход определя практическия 

характер на обучението. Такова, което да е основа за личностна и 

професионална реализация. Обучение, което успоредно с 

възпитанието и социализацията допринася за формиране на 

ключови компетентности.  Практически ориентираното обучение 

                                                 
15 Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литература  в начален етап на 

образование, София, Образование, 2007 
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предполага използване на форми и методи на работа, които да  

доближават образователния процес до житейските потребности 

на учениците. Само така ще има мотив, който е в основата на 

успеха. Освен това спецификата на комуникативноречевата 

компетентност, като най-висша в йерархията от компетентности 

(беше изяснена вече в настоящия текст) изисква чрез прилаганите 

учебни похвати образователният процес  „да се доближи" до 

реалното речево общуване: да се представят типични ситуации, в 

които се изпълняват комуникативни роли, близки до 

всекидневния живот на подрастващите16. 

Какво по-близко до детето на ХХI век от   

информационните и комуникационните технологии (ИКТ)?! 

Компютърът  или лаптопът, таблетът или смартфонът са 

необходимост, без която съвременните ученици не могат. Чрез 

тях те общуват, чрез тях те участват в речеви акт, за което освен 

дигитална компетентност им е нужна и комуникативна. Често 

първата е на по-добро равнище от умението за общуване.  

Интересът към информационните технологии и потребността за 

общуване чрез тях е възможност, от която преподавателите могат 

да се възползват. Така приятната и любима дейност ще се 

трансформира в   учебна,  като се  разчупят  стереотипите на  

преподаване. Чрез нови или по-различни обучаващи стратегии ще 

се създадат условия за формиране на социална компетентност у 

                                                 
16 Димчев, К. От Знаниецентристки подход към компетентностен подход на знанията по 

български език. Електронно списание LiterNet, № 4 (137), 2011. 
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учениците от начална училищна възраст.  С оглед на 

мотивираността, целенасочеността, информираността и 

съдържателността на речевата дейност, както и на редица 

дидактически  и съвременни принципи, свързани с личностно – 

ориентирания характер на образователния процес, обучаващият 

прилага богат арсенал от средства, какъвто в случая е 

компютърът, за повишаване на  ефективността на обучението. 17 

В тази връзка  ИКТ максимално създават условия за 

прилагане на  иновативни подходи в организацията на 

практически ориентираното обучение. От една страна те са 

продукт на развитието на техническия прогрес, от друга – са 

средство за общуване, което е необходимо условие за социалното 

и  културно възпроизводство на човека, за формирането на 

неговите специфични социални потребности. 

Представени са аргументи относно използването на 

ИКТ в образователния процес  както  на ученици  с и без 

затруднения, така и на деца с изявени възможности в 

различни области. Що се отнася до  аргумента за използване 

на ИКТ в процеса на формиране на компетентности  от 

всички педагогически специалисти той намира израз в: тяхната 

дигитална компетентност, която е част от професионалната им 

квалификация. На съвременния етап на организиране на 

                                                 
17 Кюркчийска, В. Информационните технологии в обучението по български език и 

литература в 1. – 4.клас, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, 

Шумен, 2017 
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образователния процес в електронна среда от разстояние, 

дигиталната компетентност на педагогическите специалисти е 

водеща. Ако до март 2020 използването на ИКТ има 

иновативен и  допълващ характер, то на настоящия етап в 

определени периоди е алтернатива. Това поставя в нова 

позиция всички, които общуват с учениците: учителят–детски 

или начален, учител по…,психологът, специалният педагог, 

социалният педагог. 

Педагогическите специалисти трябва да притежават 

компетентност,  която им позволява не само да използват  

готови ресурси, но и да планират, обмислят  и разработват   

задачи  в електронна среда, да създават  качествено нова учебна  

среда. 

ТРЕТА ГЛАВА на дисертацията представя 

„Образователна технология за формиране на социални 

компетентности”. 

Терминът образователни технологии се отнася до всяка 

форма на учене и преподаване, която e базирана на някакъв вид 

технология.  Онова, което обединява тези технологии, е 

засилената интерактивност, базирана на концепциите за 

кооперативното учене (cooperative learning), колаборативното 

учене (collaborative learning), електронното учене (e-learning), 

дигиталната грамотност (digital literacy). Основна характеристика 

на тези концепции е стремежът да се постигне своеобразна 

автономия на ученика, която е в основата на социализацията. 
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Нещо повече – създават се условия за овладяване на 

компетентности, залегнали в съвременните образователни 

парадигми. 

Допирните точки между социалната и комуникативна 

компетентност, които вече са изяснени,  са отправна точка  за 

образователна технология, в основата на която са залегнали ИКТ. 

Овладяването на компетентностите в софтуерна среда заедно 

от ученици с различни възможности предполага: 

 Използване на софтуерни решения, които дават 

възможност за работа на ученици с различни 

възможности18. Задачите, които се поставят в електронна 

среда, са с различна степен на трудност, позволяващи 

диференцирана работа. Среда, която позволява учителят 

да организира работата си така, че да подготвя учениците 

си за прилагане на различни стратегии за учене. 

Обучаваните създават проекти, работят в екип, реализира 

се учене чрез сътрудничество. Осигуряват се условия за 

индивидуална работа, като се дава възможност всеки 

ученик да работи със свой темп, което гарантира условия 

за допълнителна работа с деца, които срещат 

затруднения от различен характер; 

 Паралелното използване  на софтуерни продукти, 

разработени за целите на обучението за деца в норма  и на 

                                                 
18 Под различни възможности не се има предвид различна степен на дигитална 

компетентност, а възможности за справяне с учебните задачи. 
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такива, които са специализирани за деца със СОТ или 

СОП. Вторите  са софтуерни решения в помощ на 

ресурсния учител и логопеда, които не намират своето 

място в процеса на обучение при деца в норма; 

 Комбиниране на различни ресурси (материали за 

преподаване и учене, разработени в една от програмите 

на приложен софтуер; интерактивна дъска, Енвижън и 

др.; електронни  учебници; използване на Интернет; 

Образователни софтуерни продукти, създадени в 

специална мултимедийна среда). 

  За целите на настоящото изследване  се представят                 

възможностите на софтуерните продукти, представени във 

втора глава на дисертационния труд, а именно: 

1. ToolKID – първият софтуер за работа в българското 

начално училище  

Възможностите на софтуерния продукт Comenius 

Logo/ToolKID позволяват използването му за овладяване на 

различни компетентности. Приложим както в урочната работа  

по предмети от различни културно-образователни области, така и 

в занимания по интереси той улеснява началния учител при 

създаване на условия за диференцирана работа и индивидуално 

обучение. Нещо повече – подходящ за използване от всички 

педагогически специалисти, общуващи с ученици от 1. – 4. клас. 
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В настоящото изложение специално внимание  се отделя 

на възможностите на продукта за овладяване на комуникативни и 

социални компетентности по посока на: 

 овладяване на книжовната норма на българския 

език, употребата на езикови средства в различни 

комуникативни ситуации, умения за изграждане и 

възприемане на текстове, функциониращи в 

комуникативната  практика. По този начин   се 

съдейства  за  социализацията  на  децата, която 

се достига   чрез комуникация. Езиковото 

обучение има комуникативната ориентация, 

наложена от факта, че речевата дейност в 

образователно-възпитателния процес по 

български език изпълнява едновременно 

функциите на средство и на предмет за 

изучаване19. 

 Наличието в училищата  на голям брой деца 

невладеещи български език – деца билингви, бежанци; 

 Сред трудностите в обучението на първо място по 

честотност са нарушенията в четенето и писането (т.е. на 

писмената реч); 

                                                 
19 Георгиева, М. Обучението по български език и литература в началното училище, 2013 
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 Речта е основно средство за социализация на деца 

с агресивно поведение, деца в риск и с други поведенчески 

особености; 

2. Образователните софтуерни продукти 

създадени върху текстове на приказки  

Образователните софтуерни продукти, създадени върху 

приказки, имат големи възможности за формиране на 

комуникативни и социални компетентности. За целите на 

настоящото изследване се представят възможностите на „Дядо 

вади ряпа”, „Житената питка” и „Приказки за Хитър 

Петър”. Те се използват както паралелно с коментирания вече 

продукт ToolKID, така и самостоятелно или в комбинация с 

други електронни материали.  Прилагат се както в различни 

форми на педагогическо взаимодействие в I, II, III и IV клас, така 

и от различни  педогогически специалисти. В зависимост от 

целта на общуването началният учител, логопедът, психологът, 

ресурсният учител избират ресурс, който да подпомогне работата 

му.  

Една от първите задачи в училище, която се поставя пред 

децата, е да разкажат приказка, която знаят. За някои ученици 

комуникативното предизвикателство е начин за изява, за други 

трудност, а за трети дори проблем, дължащ се на различни 

причини. Един от тях е липсата на увереност, която може да се 

компенсира с работа в електронна среда. В тази връзка 
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използването на образователните софтуерни продукти преди да  

се формират умения да разказват свързано – предават чута  

история и преразказват художествен текст, учениците могат да се 

включат в дейности, които ги активират. 

Образователните софтуерни продукти трябва да отговарят на 

определени изисквания, за да се постигне ефективност в процеса 

на формиране на компетентности.20 Тези от тях, които имат 

отношение към настоящото изложение, са свързани с: учебното 

съдържание, което се представя; функционалността на 

продукта и удобството при използването му. 

Най-важната образователната  стойност на 

софтуерния продукт е свързана с учебното съдържание, защото 

то стои в основата на проектирането и определя целта на 

създаването. Това предполага съобразяване както с възрастовите 

особености на учениците, така и с учебните програми по 

български език и литература (за чиито цели са разработени 

продуктите) и с очакваните резултати от обучението. В този 

контекст се налага прецизиране на информацията, включена в 

продукта. Тя трябва да е подходяща за потребителите, точна и 

вярна, т.е. съобразена със съвременните тенденции в 

езикознанието и литературознанието. А това поставя минимум 

два въпроса – кои са потребителите на продукта и коя е 

                                                 
20 Кюркчийска, В. Образователните софтуерни продукти по български език и литература в 

1. – 4. клас – на какви изисквания трябва да отговарят? сп. Педагогика, кн.6, 2012  
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подходящата за тях информация. Като се има предвид, че се 

разработва образователен софтуер, потребителите следва да се 

обособят на две равнища – учители и ученици, въпреки че в 

образователния процес те си партнират.  

Потребителят ученик може да бъде както дете, което с 

лекота усвоява учебното съдържание, така и дете със СОТ или 

СОП, но и такова с изявени възможности в областта на 

българския език. В тази връзка информацията, включена в 

продуктите, удовлетворява различни възможности. Тя  трябва да 

е съобразена  с възрастовите особености на учениците – да е 

достатъчна по обем и достъпна за усвояване. Информацията по 

обем е необходимо да е дозирана, което е определящо  както за 

ефективността на образователно-възпитателния процес, така и за 

активността на учениците. Ако тя  ги натоварва като обем и 

сложност, те се демобилизират и губят интерес към работата. 

Такъв е случаят с деца със СОТ или СОП. Аналогична е тяхната 

реакция и ако информацията е прекалено лаконична и 

елементарна, както е при ученици, които работят с лекота. Затова 

в задачите се предвижда  достатъчен брой варианти на 

отговори, поднесени на разбираем за учениците език и 

съобразени с аналогични действия, които се извършват в часа. 

Представените образователни софтуерни продукти 

(разработени върху приказки) се използват както паралелно с 

други софтуерни решения – например с Comenius Logo/ ToolKID 

и електронното помагало „Помогни ми да науча българския 
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език”, така и самостоятелно. Докато дете със СОП работи в 

средата на ToolKID,  а това със СОТ в „Житената  питка”, то 

дете без затруднения изпълнява задача в електронното 

помагало. 

3. Електронно помагало „Помогни ми да   науча 

българския език и литература” 

Възможностите на помагалото са по посока на формиране 

на езикова компетентност, която е компонент на 

комуникативната. За целите на настоящото изследване ще бъдат 

коментирани само онези страни, които имат отношение към 

обучението на деца с различна езикова култура. Докато 

представените вече образователни софтуерни продукти могат да 

се използват както за адаптиране, така и за развитие на психични 

познавателни процеси при деца със затруднения, то „Помогни ми 

да науча българския език и литература” обезпечава работата 

конкретно при овладяване на знания за съществително име, 

прилагателно име и глагол. Това определя използването му в 

комбинация с други софтуерни решения, като с него работят 

деца, които имат добра езикова култура и я надграждат. 

Наличието на задачи с повишена трудност в помагалото създава 

условия за диференцирана работа с онези от учениците, които 

имат подчертан интерес към българския език,  

Занимателен характер имат задачите в помагалото под 

формата на игра: 
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- „Градинар” – Учениците трябва „да полеят” само  

зеленчуците  от мъжки род, да „окопаят” овошките от женски 

род;        

- „Парти” – Пред децата се поставя задача да подготвят 

парти за рожден ден, при условие  че разполагат с 40 лева за 

предметите от женски род, 25 лева за  предметите от мъжки род и 

15 лева за тези от среден род (на монитора са  представени 

изображения на предмети – букет, торта, покана, подарък, балони 

и др.); 

- „Екскурзовод” – Учениците изготвят маршрут за своите 

учители. Те  предлагат два варианта за екскурзия: в страната и в 

чужбина.  Чрез първия се цели усвояване правописа на градове 

(задачата е да напишат маршрута),  а чрез втория – на държави; 

Репортер” – учениците са в ролята на репортери. Темата на 

интервюто, което ще правят, е:  „Здравословно хранене”.  

- Пазаруване (в магазина „По-, по-, най-„). На първия етаж 

купуват плодове и зеленчуци, като степенуват прилагателното 

„вкусен”, а на втория етаж – използват прилагателното име 

„подходяща”. Предизвикателство за учениците е задачата за  

сравняване на банкнотите. Те достигат до извода, че се сравнява 

тяхната стойност, а не големината; 

Изброените задачи с игрови характер разчупват 

традиционното упражняване на  частите на речта и мотивират 

учениците за по-активно участие в учебния процес. За това 

допринасят и задачите с конкурсен характер. Например 
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конкурсите за „Най-абсурдно сложно съществително име”, за 

„Най-силна магия” определят занимателния характер на 

помагалото. 

Като участници в конкурса децата всъщност изпълняват 

продуктивни  упражнения (създават текст), силно мотивирани от 

„примамливостта” на темата и състезателния характер на 

задачата. Така речевата дейност е мотивирана и предполага 

успешно справяне със задачата.  

Електронното помагало „Помогни ми да науча българския 

език и литература” е от групата материали отчитайки 

предимствата на пътя на разработване на такива материали. То е 

отворено за редакции и обновяване според потребностите на 

учениците, докато разработените в специална мултимедийна 

среда образователни софтуерни продукти  нямат такава опция. 

Както помагалото „Помогни ми да науча българския език и 

литература”, така и образователните софтуерни продукти,  

разработени върху приказки и компютърната програма Comenius 

Logo/ToolKID, са в помощ на всички педагогически специалисти 

при създаване на среда за обучение на деца с различни 

възможности. За целта е необходимо те да познават  

възможностите им и да ги използват адекватно. Представените 

възможности не изчерпват потенциала на електронните 

материали. 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА  „Организация и провеждане на 

експеримента. Анализ на резултатите” представя   методиката 
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и организация на изследването. Всички дейности в организацията 

на експерименталната работа са предшествани и кореспондират с  

определените обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на 

изследването (представени в увода на настоящия текст). 

За целите на обучаващия експеримент са използвани 

електронни ресурси от различните групи според технологията на 

създаването им (коментирани във втора глава), чиито 

възможности са  представени в трета глава. Разработена е 

система от критерии и показатели за измерване на резултатите 

и за доказване на хипотезата: 

Критерий І : Умения за работа с текст: 

Показатели:Показатели (П1): Последователно 

пресъздаване  на  действията. 

Показател 2 (П2): Разграничаване на отделни    

моменти. 

Показател 3 (П3): Съчиняване на приказка по     

модел. 

Показател 4 (П4): Съчиняване на приказка по    

даден герой. 

Критерий ІІ : Комуникативно правилна 

употреба на: 

                    Показатели: Показател 1(П1): Съществителни имена 

– род, число, членуване. 

                    Показател 2 (П2): Прилагателни имена – род, число, 

степенуване, членуване. 
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Показател 3 (П3): Глаголи – лице, число, време. 

                    Показател 4 (П4): Съвместна употреба на частите на 

речта. 

Критерий ІІІ: Правописни и пунктуационни 

умения: 

Показатели: Показател 1 (П): Правопис на гласни 

звукове в неударена сричка. 

                    Показател 2 (П2) : Правопис на беззвучни съгласни  

пред звучни. 

                    Показател 3 (П3): Правопис на думи със струпани   

съгласни. 

                    Показател 4 (П4): Правопис на членуваните форми   

на съществителни имена от женски род. 

                   Показател 5(П5): Правилно пренасяне на части от  

думата на нов ред. 

                  Показател 6(П6): Правилна употреба на 

пунктуационни знаци, разделно писане на думи без собствено 

ударение. 

 В първи и втори параграф на тази глава са представени 

организацията и провеждането на изследването, а в трети – 

анализът на резултатите от емпиричното изследване.  

В обучителния експеримент участват   училища от различен 

вид (начално, основно, средно), както и такова към затвора в 

гр.Варна (СУ”Аргира Жечкова”), и училище, което работи по 

международен проект „Взаимодействието с общността – 
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фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-

Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на 

роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за 

всички”(ОбУ „Хр.Ботев”-с.Ивански, Шуменско). В изледването 

са включени и училища  от различен тип населени места – град 

(регионален и общински център), село, което  е от значение 

поради различния състав на паралелките в различните региони, 

както различен е и етносъставът на учениците. Избрани бяха 

осем паралелки – четири експериментални  и четири 

контролни, като изследваните ученици общо са 242 (128 от 

експерименталните и 114 от контролните групи). 

Предварителният тест се проведе в експерименталните и в 

контролни групи в началото на учебната 2019/2020 учебна година 

във всички класове на начален етап на основна образователна 

степен (І, ІІ, ІІІ и ІV клас). Чрез него се цели установяване на 

знанията и уменията на учениците в експерименталните и 

контролни групи на входа на експеримента. В теста има 10 

задачи  за първи клас, 15 за втори, 20 за трети и 25 за четвърти 

клас. Резултатите се отчитат по точкова система, която се 

съотнася към оценки от 2 до 6. Максималният брой точки е 30, 

като скалата за приравняване към оценки е: брой точки: 0/8 

(оценка – 3); 9/18 (оценка – 4); 19/25 (оценка – 5); 26/30 (оценка – 

6). 

С оглед поставените цели е представена проверка за 

равностойността на групите в началото на експеримента. Както 
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при всяко репрезентативно (извадково) проучване, така и в 

случая,  вниманието се съсредоточава върху определени свойства 

на единиците на генералната съвкупност, т.н. числови 

характеристики. Целта е те да се фиксират  и измерят за всяка 

единица (група, която е попаднала в извадката). 

 Основни числови характеристики на оценките  от 

предварителните тестове(Таблица 1,2 и 3) 

КРИТЕРИЙ І  /входни тестове/ 

Гру

па 

Средна 

Стандар

тно 
Дисперс

ия 

Станда

ртна Коефициент на 

стойност 

отклонен

ие грешка вариация 

ЕГ1 5.07 0.734 0.539 0.134 14.48 

КГ1 5.02 0.580 0.336 0.106 11.55 

ЕГ2 4.96 0.734 0.539 0.134 14.80 

КГ2 4.97 0.528 0.279 0.096 10.62 

ЕГ3 5.16 0.452 0.205 0.083 8.76 

КГ3 5.03 0.810 0.657 0.148 16.10 

ЕГ4 5.36 0.387 0.149 0.071 7.22 

КГ4 5.27 0.517 0.267 0.094 9.81 

                                                                                         Таблица 1 

 

КРИТЕРИЙ ІІ  /входни тестове/ 
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Група 
Средна  

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Дисперсия 

Стандартна  

грешка 

Коефициент 

на 

вариация 

ЕГ2 5,09 0,681 0,463 0,124 13,37 

КГ2 5,07 0,745 0,556 0,136 14,71 

ЕГ3 5,08 0,538 0,289 0,098 10,60 

КГ3 5,10 0,890 0,791 0,162 17,44 

ЕГ4 5,23 0,591 0,349 0,108 11,29 

КГ4 5,23 0,551 0,303 0,101 10,54 

                                                                                Таблица 2 

                                                                                            Таблица 3 

Изчислени са средни стойности по групи  (среден успех) – 

между успеха на контролните и експериментални групи на 

предварителния тест не се забелязват съществени различия. 

Стандартното отклонение като абсолютен показател и 

коефициентът на вариация като относителен показател за 

КРИТЕРИЙ ІІІ  / входни тестове/ 

Груп

а 

Средна  

стойнос

т 

Стандартн

о 

отклонени

е 

Дисперси

я 

Стандартн

а  

грешка 

Коефиц

иент 

на 

вариац

ия 

ЕГ1 5,42 0,493 0,243 0,090 9,10 

КГ1 5,47 0,454 0,206 0,083 8,30 

ЕГ2 5,44 0,408 0,167 0,075 7,50 

КГ2 5,41 0,585 0,343 0,107 10,82 

ЕГ3 5,41 0,305 0,093 0,056 5,65 

КГ3 5,35 0,526 0,277 0,096 9,83 

ЕГ4 5,42 0,391 0,153 0,071 7,21 

КГ4 5,42 0,481 0,231 0,088 8,88 
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вариация сочат за наличие на широк диапазон от оценки. И в 

експерименталните, и в контролните групи учениците са 

показали различни знания на предварителните тестове, затова 

резултатите им са оценени с оценки от 2 до 6. 

За проверка на статистическата хипотеза в началото 

на експеримента се формулират: 

- Нулева хипотеза (Но), при която не се 

наблюдават значителни различия между 

средните стойности на оценките на 

предварителния тест в извадките на 

генералната съвкупност – 

експериментални групи (1,2,3,4 клас) и 

контролни групи (1,2,3,4 клас) съответно 

по различните критерии на оценка 

- Алтернативна хипотеза (На), когато 

различията между средните стойности на 

оценките са  значими. 

Резултатите от направения t-тест на Стюдънт за проверка 

на хипотези са анализирани в таблици. 

 Анализът на резултатите от проведения тест неоспоримо 

доказва, че средните за двете съвкупности (експерименталина и 

контролна група) са равни.  Експерименталните и контролните 

групи от 1., 2., 3. и 4. клас имат еднаква успеваемост на 

предварителния тест, съобразно средния успех. Еднаквото 

стартово ниво на учениците предполага вярно и точно 
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доказване на работната хипотеза в края на изследването. 

Евентуалните различия между експерименталните и 

контролните групи след приложението на образователните 

софтуерни продукти в обучението, ще са сигурен критерий за 

повишаване на ефективността на образователно-възпитателния 

процес. 

 Основни числови характеристики на оценките от 

заключителните тестове. (Таблица 4, 5 и 6) 

Заключителният тест се провежда през месец май 2020 

година в края на учебната година във всички класове на 

експерименталните и контролните групи. Провежда се в 

електронна среда от разстояние в различни платформи. Той се 

състои от 10 задачи за първи клас, 15 за втори, 20 за трети и 25 за 

четвърти клас. Резултатите са отчитат чрез точкова система, 

която се приравнява към оценки по аналогичната на 

предварителните тестове скала (вж. по-горе). 
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                                                                       Таблица 4 

ЕГ1 5,75 0,366 0,134 0,067 6,36 

КГ1 5,47 0,454 0,206 0,083 8,30 

                                                                            Таблица 5 

КРИТЕРИЙ І  /изходни тестове/ 

Груп

а 

Средн

а  

стойн

ост 

Стандар

тно 

отклоне

ние 

Диспе

рсия 

Ста

ндар

тна  

гре

шка 

Коефициент  

на вариация 

ЕГ1 5.72 0.333 0.111 0.061 5.83 

КГ1 4.74 0.480 0.231 0.088 10.13 

ЕГ2 5.79 0.255 0.065 0.047 4.40 

КГ2 4.87 0.520 0.270 0.095 10.68 

ЕГ3 5.43 0.360 0.130 0.066 6.65 

КГ3 5.06 0.907 0.822 0.166 17.92 

ЕГ4 5.53 0.273 0.075 0.050 4.95 

КГ4 5.18 0.707 0.500 0.129 13.64 

КРИТЕРИЙ ІІ  /изходни тестове/ 

Група 
Средна  

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Дисперсия 

Стандартна  

грешка 

Коефициент 

на 

вариация 

ЕГ2 5,75 0,366 0,134 0,067 6,36 

КГ2 4,37 0,923 0,852 0,169 21,14 

ЕГ3 5,71 0,301 0,091 0,055 5,28 

КГ3 5,15 0,923 0,852 0,168 17,92 

ЕГ4 5,68 0,264 0,070 0,048 4,65 

КГ4 5,39 0,449 0,201 0,082 8,32 
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КРИТЕРИЙ ІІІ  /изходни тестове/ 

Гр

упа 

Средна  

стойност 

Стандартно 

отклонение 
Дисперсия 

Стандартна  

грешка 

Коеф

ицие

нт 

на 

вари

ация 

ЕГ

1 5,75 0,366 0,134 0,067 6,36 

КГ

1 5,47 0,454 0,206 0,083 8,30 

ЕГ

2 5,78 0,265 0,070 0,048 4,60 

КГ

2 5,47 0,490 0,240 0,089 8,97 

ЕГ

3 5,62 0,240 0,058 0,044 4,28 

КГ

3 5,41 0,563 0,317 0,103 10,42 

ЕГ

4 5,68 0,220 0,049 0,040 3,88 

КГ

4 5,50 0,406 0,165 0,074 7,38 

                                                                                  Таблица 6 

След изчисляване на основните числови характеристики 

на оценките от заключителните тестове, по подобие на тези от 

предварителните, се стига до следните изводи: 

 Средният успех на учениците от 

експерименталните групи значително се е 
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увеличил в сравнение с този от предварителните 

тестове;  

 Контролните групи са показали по-слаби 

резултати  или са запазили средния си успех на 

изхода от експеримента; 

 Значително е намаляла величината на 

стандартното отклонение при експерименталните 

групи и се е запазила при контролните. 

Стандартното отклонение установява средния 

размер на отклоненията на значенията на признака 

от средната аритметична величина. Успехът на 

единиците от експерименталните групи е 

относително еднакъв и близък до средния, а този 

на контролните е в по-широки граници; 

 Коефициентът на вариация е намалял почти 

двойно при експерименталните групи и се е 

запазил при контролните. При определени групи 

(експериментални) относителната вариация 

намалява с 8 – 10%. 

Основният извод, който може да се направи, е, че 

експерименталните групи са показали значително по-добри 

резултати на заключителния тест.  Контролните групи са 

запазили или намалили средния си успех и оценките им са в по-

широки граници.  Това е и основата за приемане на  
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алтернативната хипотезата (На ) и отхвърляне на нулевата 

(Но ).  

За проверка на хипотезите и сравнение на резултатите в 

края на експеримента се  използва z – тест. Изчисляването на 

емпиричните стойности по z – тест и сравняването им с 

теоретичните, дава основание да се отбележат статистически 

значими разлики по средните стойности в извадката на 

експерименталните групи към контролните групи.  

Прави впечатление високият процент на отличните 

оценки в експерименталните групи, като на места той е 100%. По 

всички показатели и критерии процентът на отличните оценки е 

по-висок при експерименталните групи (изключение – 3. клас, 

критерий І, показател 3). Като се има  предвид равният брой на 

учениците в групите, може да се отбележи, че отличниците в 

експерименталните групи са почти двойно повече от тези в 

контролните. 

Относителна честота на отличните оценки  в % 

(Таблица 7) 

  

I КЛАС II КЛАС III КЛАС IV КЛАС 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

К
Р

И
Т

Е
Р

И
Й

 

I 

показател 

1 93.33 26.67 100.00 26.67 80.00 70.00 86.67 70.00 

показател 

2 80.00 26.67 96.67 26.67 70.00 50.00 76.67 50.00 

показател 60.00 6.67 73.33 6.67 13.33 23.33 33.33 23.33 
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3 

показател 

4 60.00 6.67 70.00 10.00 26.67 20.00 23.33 20.00 

К
Р

И
Т

Е
Р

И
Й

 

II 

показател 

1 
- - 

93.33 20.00 70.00 43.33 73.33 53.33 

показател 

2 
- - 

66.67 16.67 70.00 43.33 66.67 43.33 

показател 

3 
- - 

63.33 10.00 76.67 33.33 60.00 36.67 

показател 

4 
- - 

86.67 20.00 66.67 50.00 70.00 46.67 

К
Р

И
Т

Е
Р

И
Й

 

III 

показател 

1 
- - - - 

73.33 60.00 80.00 60.00 

показател 

2 
- - - - 

63.33 53.33 70.00 53.33 

показател 

3 
- - - - 

56.67 46.67 60.00 46.67 

показател 

4 
- - - - 

36.67 43.33 43.33 43.33 

показател 

5 66.67 50.00 80.00 56.67 70.00 60.00 80.00 66.67 

показател 

6 83.33 56.67 90.00 60.00 73.33 53.33 80.00 66.67 

Таблица 7 

Съпоставителният анализ на резултатите на 

учениците от контролните и експерименталните групи в 

началото и в края на изследването е най-важен за доказване 

или отхвърляне на хипотезата. Ясна представа за  доказване на 
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Среден успех от предварителните и заключителни 

тестове по Критерий I

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

1 2 3 4

Клас

С
р

е
д

е
н

 у
с

п
е

х

ЕГ-предв.тест

КГ-предв.тест

ЕГ-заключ.тест

КГ-заключ.тест

хипотезата  по трите критерия дават направените по-долу 

хистограми.  

Хистограмата на средния успех по критерий І (Умения за 

работа с текст) показва едно относително стабилно равнище на 

контролните и експерименталните групи на предварителните 

тестове. (Диаграма 1) Този успех се е запазил при контролните  

                                                                                    Диаграма 1 

групи на заключителните тестове. При експерименталните групи, 

като цяло се наблюдава подобряване на резултатите на 

заключителните тестове. При първи и втори клас успехът е 

преминал ниво 5.5, при трети клас е близко до това равнище, а в 

четвърти клас средният успех е 5.5. 

Изводи:  
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1. Използването на образователни софтуерни продукти  

при  работа с текст (критерий І ) води до повишаване на 

резултатите и е целесъобразно да стане практика в работата на 

педагогическите специалисти при формиране на социални 

компетентности. 

2. Използването на образователни софтуерни продукти в 

обучението по български език и литература при работа с текст 

(критерий І) води до най-високи резултати във втори клас, 

следван от първи. В трети и четвърти клас въздействието 

намалява поради натрупване на опит, обогатяване на активния 

речник на учениците, както и до затвърдяване на знанията и 

задълбочаване на представите за текст. По-добрите резултати в 

първи и втори клас се дължат на факта, че нагледно-образното 

мислене в началото на училищния период е по-силно изразено.  

По критерий ІІ (Комуникативно правилна употреба на 

езикови единици) се отчита средният успех на учениците от 

втори, трети и четвърти клас. (Диаграма 2) Според ДОИ за                        

Среден успех от предварителните и 

заключителни тестове по Критерий II

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

2 3 4

Клас

С
р

е
д

е
н

 у
с

п
е

х

ЕГ-предв.тест

КГ-предв.тест

ЕГ-заключ.тест

КГ-заключ.тест
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Диаграма 2 

учебно съдържание учениците от първи клас не могат да се 

оценяват по отношение на знанията и уменията за комуникативно 

правилна употреба на съществителни и прилагателни имена и 

глаголи. В първи клас се прави само пропедевтика на частите на 

речта. Анализът на резултати показва, че във втори клас 

използването на образователните софтуерни продукти отново 

има най-голямо влияние - в случая те се използват за формиране 

на нови знания. Тогава (във втори клас) се въвеждат 

съществителните, прилагателните имена и глаголите.  

Изводи:  

1. Разликите в резултатите между експерименталните и 

контролните групи при формиране на умения за комуникативно 

правилна употреба на съществителни и прилагателни имена и 

глаголи, усвоявани чрез обучение с образователни софтуерни 

продукти, е очевидна. Резултатите по критерий ІІ са аналогични с 

тези при критерий І. В началото на експеримента (и в края на 

експеримента за контролните групи) успеваемостта на учениците 

е близка до оценка 5.00, а на финала експерименталните групи 

рязко подобряват средния си успех над 5.50.  

2. При формиране на умения за комуникативно правилна 

употреба на съществителни имена, прилагателни имена и глаголи 

е еднакво целесъобразно използването на образователни 

софтуерни продукти както във втори, така и в трети, и в четвърти 

клас. Всички ученици от експерименталните групи имат отличен 
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успех, за разлика от тези, които са обучавани в традиционна 

среда. 

Еднакво е влиянието на софтуерната среда и по 

показателите, по които е декомпозиран критерий ІІ. Превес има 

в полза на глаголите, поради възможностите, които дава 

електронната среда  за анимация. В резултатите  този 

положителен момент не се е отразил поради факта, че се  

определят и  граматически категории, които  са причина за 

приравняването на резултатите по П3 към останалите показатели. 

Но за сметка на обучението в традиционна среда резултатите 

показват изключителното влияние на образователните софтуерни 

продукти при формиране на умения за комуникативно правилна  

употреба на глагола. 

Критерий ІІІ (Правописни и пунктуационни умения) 

отчита най-малки разлики между резултатите от  

експерименталните и контролни групи в сравнение с другите два 

показателя, но отново първите са с по-висок успех 

(визуализирано е чрез диаграма 3). Всички класове от 

експерименталните групи имат отличен успех. 
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Среден успех от предварителните и 

заключителни тестове по Критерий III
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                                                                          Диаграма 3 

Изводи:  

1. Образователните софтуерни продукти допринасят за 

повишаване на ефективността на обучението по български език и 

литература при формиране на правописни и пунктуационни 

умения. 

2. В първи, втори и четвърти клас обучението в софтуерна 

среда има по-високи резултати в сравнение с трети клас. 

3. Съотнесен към  другите критерии, този има най-малък 

успех по отношение на повишаване на ефективността на 

обучението по български език и литература, поради 

възможностите на текстообработващите  програми в приложните 

пакети. 

 

 



51 

 

В експерименталните групи се забелязва тенденция към 

изравняване на резултатите по показатели, докато при 

контролните групи има широк диапазон от оценки.(Диаграма 4) 

Тези резултати налагат извода, че използването на 

Диаграма 4 

образователни софтуерни продукти в обучението по български 

език и литература в І-ІV клас водят до изравняване 

възможностите на обучаваните. Реализирането на  кооперативно 

и активно учене чрез информационни технологии има не само 

възпитателен ефект, но води до повишаване и на ефективността 

на обучението. 

В параграф 3.2. е представен анализ на резултатите от 

проективната методика на Рене Жил 

Среден успех от заключителните тестове 

по показатели

/общо/

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П1 П2 П3 П4 П5 П6

ЕГ

КГ



52 

 

За целите на настоящото изследване резултатите от 

провеждането имат косвено отношение към 

доказване/отхвърляне  на хипотезата. 

Критерии и показатели за отчитане   особеностите на 

социализацията  на деца  с прилагане методиката на Рене Жил:  

Критерии:                                                     Показатели: 

1.Статус на детето в                                – положителен 

семейството.                                            – неустановен 

                                                                  – отрицателен 

2.Отношение към членовете                    – положително 

в семейството                                            – колебливо 

а/ към децата                                             – отрицателно 

б/ към възрастните                                    – положително 

                                                                   –колебливо 

                                                                   –отрицателно 

3.Адекватност на поведението на детето 

 Анализирайки резултатите, става ясно как се адаптират 

децата в зависимост от техните психологически и 

характерологични особености и каква е сферата на техните 

междуличностни отношения, както и отношението им към 

семейството като цяло и към отделните членове. 

В табличен вид са представени резултатите от дванадесетте 

променливи величини (Таблица 8) 
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Скали на 

социална 

приспособимост 

Общ брой 

изследвани 

деца 

Получен 

максимален 

брой точки 

Общ брой 

задачи от 

теста 

Отношение към 

майката 
14 13 20 

Отношение към 

бащата 
14 8 20 

Отношение към 

семейната двойка 
14 8 10 

Отношение към 

братя и сестри 
14 8 20 

Отношение към 

баба и дядо 
14 8 15 

Отношение към 

приятеля 
14 7 20 

Отношение към 

учителя 
14 10 15 

Любознателност 14 7 10 

Доминантност 14 5 4 

Общителност 14 7 4 

Дистанцираност 14 5 15 

Социална 

адекватност на 

поведението 

14 9 10 

Таблица 8 
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В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА на дисертацията се анализират и 

резултатите  от проведени анкети с:  

- Педагогически специалисти  

За целите на експерименталното изследване се изготви 

анкета, която включва 30 въпроса. Всеки един от тях 

кореспондира с основната цел на проучването, а именно 

училището като място за приобщаване на всички ученици с право 

на образование. Респондентите са 155. 

- Педагогически специалисти, работещи в начален 

етап на основна образователна степен 

Анкетата, предназначена за педагогически специалисти, 

които общуват с ученици от 1. – 4. клас, съдържа 20 въпроса, по 

които е проучено мнението на 127 респонденти. 

Резултатите от проведените анкети допълват информацията 

за доказване на хипотезата.  Те не са основен източник, а начин 

да се проследи мнението на участниците в образователно-

възпитателния процес. Анализът им  води до изводите: 

1. Всички педагогически специалисти независимо дали 

работят в училище или в друга образователна институция отчитат   

значимостта на процесите на социализиране на учениците. За 

анкетираните приобщаващото образование, което все още не е 

„комфортна среда за работа”,  е нещо повече от 

предизвикателство. Трудностите, пред които се изправят, са 

мотив за усъвършенстване и търсене на методи и средства за 

работа в приобщаваща среда. Участието в квалификационни  
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форми е начин за припознаване в профила на приобщаващия 

преподавател. 

2. Педагогическите специалисти, работещи с ученици от 

начален етап на основна образователна степен, определят 

социализацията като важен компонент на училищната среда. 

Предизвикателство за тях е търсенето на методи и средства за 

реализирането ѝ.  Независимо от длъжността, която заемат, както 

и от специалността им, всички използват любимата за учениците 

дейност–работа с информационни технологии за реализиране 

процесите на социализиране. В ИКТ те откриват допирните точки 

между различните педагози обучаващи, социализиращи и 

възпитаващи учениците от 1.–4. клас. 

Анализът на резултатите от изследването, както  и  

наблюденията  върху училищната среда като място за 

социализация в контекста на приобщаващото образование  дават 

основание да се направят следните ИЗВОДИ: 

1. Училищната среда (обучение, възпитание, 

социализация) трябва да е адекватна на  социалните 

реалности. За формирането на новата   роля на децата – тази на 

ученик – е необходимо  да се  създадат максимални условия, 

като се отчита спецификата на индивидуалността и 

уникалността. 

2.  Приобщаващото образование поставя пред всички 

участници в образователния процес предизвикателства, които 
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кореспондират както с прилагане на нормативната уредба, 

така и с търсене на форми и методи за работа. 

3. Всеки от компонентите на образователния процес– 

обучение, възпитание, социализация – има отношение към 

социализацията на учениците. Нещо повече – те се допълват и 

в тяхната връзка се крие успеха на формиране на социалните 

компетентности – предиктор за социализация. 

4. Обучението е средство за социализация. В учебните 

програми по всички предмети са посочени граждански и 

социални компетентности, които учениците трябва да 

придобият.  

5. Учебното съдържание по български език и литература 

има специално място в процеса на социализация. 

Формирането  на комуникативната компетентност е гарант за 

социализация. Ролята на езика и неговото овладяване е един от 

основните фактори за социализиране. 

6. Превръщането на училищната среда в място за 

социализиране на ученици с различни възможности е резултат  

от екипна работа. Всички участници в образователният процес 

имат своите отговорности. Началният учител, психологът, 

логопедът, ресурсният  учител, педагогическият съветник, 

директорът и т.н. търсят методи и средства за формиране на 

социални компетентности. 

7. Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) 

са ресурс в помощ на всички  педагогически специалисти, 
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общуващи с ученици от начален етап на основна 

образователна степен. От една страна те са продукт на 

развитието на техническия прогрес, от друга – са средство за 

общуване, което е необходимо условие за социалното и  

културно възпроизводство на човека, за формирането на 

неговите специфични социални потребности. 

8. Използването на интерактивни образователни 

софтуерни продукти съдейства за социализиране на деца с 

различни възможности. Използването на ИКТ в приобщаваща 

среда  облекчава възприемането и осмислянето на 

абстрактната лингвистична информация, защото дава 

възможност на учителя да използва различни видове 

информация (съчетават се в едно текст, звук, графика, 

анимация и видео). 

В ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ са описани 95 заглавия 

на български и английски език, от които 15 са 

интернетизточници.  

ПРИЛОЖЕНИЯТА са 9. Представени са анкети, тестове, 

проективна методика на Рене Жил, технологични аспекти на 

приложение на софтуерните продукти „Дядо вади ряпа”, 

„Житената питка”, „Хитър Петър”, електронно помагало по 

български език и литература – „Помогни ми да науча българския 

език и литература” и ToolKID. 
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               ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. Анализирана е връзката между обучението и 

социализацията – компоненти на училищната среда в 

съотношение: средство (обучението) – цел (социализацията ) на 

образователния процес. Учебното съдържание предполага 

формиране на компетентности, които са предиктор на 

социализация. 

2. Представена е зависимостта между социалните и 

комуникативни компетентности. Формирането на социална 

компетентност у учениците, води до повишаване на 

социализацията, измерена чрез комуникативни компетентности. 

3. Предложен е модел за измерване на социална 

компетентст чрез учебните постижения по български език, 

които са в основата на комуникативната компетентност. 

4. Разработена е образователна технология за формиране 

на социални компетентности, в основата на която са 

информационните и комуникационни технологии (ИКТ). 

Аргументирано е използването на ИКТ за формиране на 

компетентности в приобщаваща среда.  

5. Представени са възможности на образователни 

софтуерни продукти, които обезпечават работата на различни 

педагогически специалисти в начален етап на основна 

образователна степен. Специално разработени за целите на 
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формиране на комуникативни компетентности, софтуерните 

решения са ресурс както за началния учител, така и за 

специалния педагог, психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ПУБЛИКАЦИИ 

по темата на дисертационния труд 

 

 

1. Андонова,Д.В.Кюркчийска. Социализацията–компонент 

на образователния процес/Socialization – a component of 

the education process. Sociobrains, ISSUE 79, March 

2021,стр.41-47/international scientific online journal 

publisher: www.sociobrains.com, ISSN-2367-5721; 

2. Андонова Д. Обща и допълнителна подкрепа в условия 

на приобщаващо образование/General and additional 

support for inclusive education. Sociobrains, ISSUE 67, 

March 2020, стр.6–15/ international scientific online journal 

publisher: www.sociobrains.com , ISSN-2367-5721; 

3.  Андонова Д. Училището-среда за всички. Годишник на 

Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. Педагогически факултет. Том XXIII D. 

Университетско издателство „Епископ Константин 

Преславски“ , Ш.2019г., стр.294–300, ISSN: 1314-6769. 

 


